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คำนำ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 49 และ 50 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามคาสั่ง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ที่ 10/2561 ลงวั นที่ 14 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561
โดยได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจาก
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บทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ช่วยให้ การดาเนิ นงานบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และหวังว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็ นเอกสารที่แสดงทิศทางผลการพัฒ นาในระยะที่ผ่ านมา 1 ปี พร้อมแนวทางการดาเนินการ
เพื่ อ การพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น โดยสามารถใช้ ส ารสนเทศดั ง กล่ า ว
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง
ภผ5
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง
ภผ6
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
ภผ7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
ภผ8
และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของอธิการบดี (ดร.เกษม บารุงเวช) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสัมภาษณ์เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรมการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทสรุป
สำหรับผู้บริหำร

สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ขึ้นชุดหนึ่ง รวม 6 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี และคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสนอรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติ ด ตามฯ ได้ ด าเนิ น การประเมิ นมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ขอเสนอรายงานผลการประเมินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ผลกำรประเมินมหำวิทยำลัย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานตามกรอบ
การประเมิน 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้ำนงบประมำณเงินรำยรับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จานวน 412.399 ล้านบาท และเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) จานวน 116.756 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 529.155 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทีย บกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 7.40 งบประมาณแผ่นดินลดลงร้อยละ 8.01
เงินนอกงบประมาณ (รายได้) ลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเงินรายได้ระหว่างงบประมาณแผ่นดิน
กับเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ 78.89 ต่อ 21.11 ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 85.00 มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงต่างๆ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 80.75 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลกาหนด
(ร้อยละ 100.00) มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมคงคลังรวม 461.328 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ 3.20
1.2 ด้ำนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน รวม 369 โครงการ ผลการดาเนินงาน
บรรลุผลตามตัวชี้วัดรวมร้อยละ 76.36 ยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการได้สาเร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 100.00 และยุทธศาสตร์ที่ผลการดาเนินงาน
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 76.92 ผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน
1.3 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ผลการประเมินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
ทั้ง 5 องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.41 ระดับดี และสูงกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน

-ญ1.4 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 52 ผลงาน ผู้ทาวิจัยรวม 127 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 38.25 ของจ านวนอาจารย์ ทั้ ง หมด มี ง บประมาณที่ ไ ด้ท าวิ จั ย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 3.06 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด (268.90 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณเพื่อการวิจัยได้รับเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1.91 ล้านบาท โดยมีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 34.81
1.5 ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการ
รวม 7.741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 99.66
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 11,886 คน และได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 88.94
1.6 ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรวม 3.906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และมีการเบิกจ่าย
รวมร้อยละ 98.40 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 89.62
1.7 ด้ำนกำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 1.258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์
และมีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 100.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 89.62
1.8 ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ จานวน 16 ฉบับ ได้ดาเนินการจริงจานวน 12 ฉบับ
ไม่ได้ดาเนินการรวม 4 ฉบับ หน่วยงานที่มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการตามลาดับ
2. ผลกำรประเมินอธิกำรบดีในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม บารุงเวช) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
2.1 ผลคะแนนด้านคุณภาพการบริหารงาน เท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก
2.2 ผลงานด้ านการบริ ห ารงานตามพั นธกิจ คะแนนเฉลี่ ย 4.02 คะแนน มากเป็นล าดับที่ 1
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน คะแนนเฉลี่ย 4.00 มากเป็นลาดับที่ 2 และด้านคุณลักษณะผู้นาองค์กร
คะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน เป็นลาดับที่ 3 และมีจุดเด่นคือมีคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้
และมีปิยวาจา รองลงมา คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ระยะต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ภายใต้ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม
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บทที่ 1
บทนำและกรอบกำรประเมิน
1.1 หลักกำรและเหตุผล
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กาหนดวัตถุประสงค์
ของการติดตามและประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล
และกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน และด้ า นคุ ณ ลั กษณะของผู้ น าองค์ ก ร ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
และผลสั มฤทธิ์การบริ ห ารงานตามพันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล
และการจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทราบและพิจารณา

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. สภามหาวิทยาลั ย และผู้ บริ ห ารทราบปัญ หาข้อขั ดข้อ งในการปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ย
และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้ลุล่วงไปด้วยดี
3. บุคลากรทุกภาคส่ ว นในมหาวิทยาลั ยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภ ารกิจของตน
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน
4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินนาไปสู่การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
5. ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.4 กรอบและเกณฑ์กำรประเมิน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ
ด้ำนที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ค่าน้าหนัก 0.40
ด้ำนที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าน้าหนัก 0.30
ด้ำนที่ 3 ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน ค่าน้าหนัก 0.30
ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
หมำยเหตุ
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นาผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี
2. ค่านาหนัก อิ งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึก ษา (ก.พ.อ.) เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้ำนที่ 1 ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด
(ร้อยละ 96.00) รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย
- ระดั บมหำวิทยำลัย จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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- ระดับหลักสูตร จานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณลักษณะของผู้นำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์
กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ
คณะกรรมการติดตามฯ ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคุณลักษณะ
ของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
รายละเอียดดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้นาองค์กร ได้แก่
- ด้านความเป็นผู้นาองค์กร (ภาวะผู้นา นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงาน บริหารงานอย่า งมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคน
ที่ห ลากหลาย ให้ ความร่ ว มมือช่ว ยเหลื อสนับสนุนผู้ ร่ว มงานทุกระดับ ให้ กาลั งใจผู้ร่ว มงาน เสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน มีการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผล
และความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่นาไปสู่ความสาเร็จ)
- ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ความ
เป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้กากับ (Producer) ความเป็นผู้อานวยการ (Director)
ความเป็นนักกากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้คาปรึกษา
(Mentor) และความเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator))
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การบริหารหน่วยงาน การสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีพฤติกรรม
ในการรักษาระเบียบวินัย
3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดาเนินโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ

เครื่องมือและวิธีกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะของผู้นำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ
จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี จากบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ตามเกณฑ์ข้างต้น เพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-4

-

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น จำนวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์ กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เก็บ รวบรวมข้ อมูล จากการแจกแบบสอบถามความคิด เห็ นฯ จากบุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 9 หน่วยงาน/คณะ ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ (คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ
สถาบั น /ส านั ก 5 หน่ ว ยงาน (สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา สถาบั น อยุธ ยาศึ ก ษา ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และสานักงานอธิการบดี)
กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่อ การบริ ห ารงาน เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล เชิ ง ลึ กในประเด็ น คุณ ภาพการบริ ห ารงานตามความคิด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร บุคลากรภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า
แบบสัมภาษณ์ ฯ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ
การบริหารงานของอธิการบดี จานวนทั้งสิ้น 55 คน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 บุคลากรภายในและผู้แทนผู้บริหาร จานวน 15 คน ประกอบด้วย ตัวแทน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของแต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่
กลุ่มที่ 2 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี จานวน 15 คน
ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
1. นายสมหวัง ถุงสุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. นางสดุดี งานภู่พันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
3. นส.เกตุแก้ว เปี่ยมสุข
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
4. นส.ปภัสรา ประกอบคุณ
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
5 นางนุจรี ภักดีเจริญ
รองผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาพระนครศรีอยุธยา
6. นส.อาสรา อังกาเรีย
เจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาพระนครศรีอยุธยา
7. นายสมชาย ท่าตะเคียน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
8. นายอาวุธ สุวรรณโณ
ผู้อานวยการทัณฑสถานบาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
9. นายสมยศ โยธินกิจโกศล
ผู้อานวยการส่วนปกครอง ทัณฑสถานบาบัดพิเศษฯ
10. นส.นิรมล ธรรมเจริญ
เจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษฯ
11. นางศิริภรณ์ คืนคลีบ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เทศบาลตาบลบางนมโค
12. นส.แสงเดือน เกิดกิจ
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชม เทศบาลตาบลบางนมโค
13. นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสฐิ
รองปลัดเทศบาลตาบลเชียงรากน้อย
14. นายภัณฑ์อเนก บุญอินทร์
ตัวแทนบริษัท กองทิพย์วิศวกรรม จากัด
15. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จานวน 25 คน ประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะ และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ
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1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินผล และกำรแปลผล
ด้ำนที่ 1 ด้ำนยุทธศำสตร์ กำรเงินและงบประมำณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
และผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจ ารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่
รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 100.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลดาเนินงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์คะแนนและ
ระดับการแปลผลดังนี้
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

90.01 - 100.00 =
70.01 – 90.00 =
50.01 – 70.00 =
30.01 – 50.00 =
0.01 – 30.00 =

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับต้องปรับปรุง

ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยกาหนดช่วงคะแนนการประเมินและระดับการแปลผล ดังนี้
คะแนน 4.51 – 5.00
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 0.01 – 1.50

=
=
=
=
=

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

หมำยเหตุ
ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
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ด้ำนที่ 3 ด้ำ นคุณ ลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภ ำพกำรบริ หำรงำนของผู้บริ หำร และ
ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ
ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใน
แต่ละข้อคาถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้
ระดับควำมคิดเห็น
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน 4.51 – 5.00
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 1.00 – 1.50

=
=
=
=
=

ปฏิบัติมากที่สุด
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติปานกลาง
ปฏิบัติน้อย
ปฏิบัติน้อยที่สุด

ข) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากประเด็นคาถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้นา/ความสามารถ การดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
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บทที่ 2
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการดาเนินงานจากหน่ว ยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลั ย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติความเป็นมา
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.6 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.7 ข้อมูลด้านบุคลากร
2.8 ข้อมูลด้านนักศึกษา
2.9 ข้อมูลด้านหลักสูตร
2.10 ข้อมูลด้านงบประมาณ
2.11 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
2.12 ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2.13 ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
2.14 ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.15 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.16 ข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
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2.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ก่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระราชทานทรั พ ย์
ส่ว นพระองค์ จ านวน 30,000 บาท ให้ ก่อสร้างโรงเรียนฝึ กหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครูมูลกสิกรรมขึ้น
สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. 2475 ได้ทาการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกัน
ณ ตาหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารตาบลหัวแหลม แยกเป็น
สองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2479 และได้ทาการย้ายโรงเรียนฝึกหัด
ครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับ วัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจ จุบัน)
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ตาบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทอง
ในปัจจุบัน) พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2491 เปลี่ ย นชื่ อโรงเรี ยนฝึ กหั ด ครู ป ระกาศนี ย บัต รจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยาเป็ น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู
เมื่อวัน ที่ 29 กัน ยายน พ.ศ. 2497 และได้เริ่มต้นผลิ ตครู ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ในปี พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะขึ้นเป็น
วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา และได้ ท าการรวมโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ทาการเปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ. สูง) หลักสูตร 2 ปี และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (คบ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) เทคนิค
การอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชาเอก เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เท่านั้น

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-9พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณฑิต และศิลปศาสตรบั ณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลั กสู ตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมๆ กัน
พ.ศ. 2535 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตราสั ญลั กษณ์ราชภั ฏ แก่วิทยาลั ยครูทั่ว ประเทศ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ เ ปลี่ ย นชื่อ เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2448 จนถึงปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้ง
มาแล้วเป็นระยะเวลา 114 ปี

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิ ต และพัฒ นาครู ที่มีส มรรถนะเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น เป็ นศูน ย์กลางการบริห ารจัด การ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ภายในปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
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- 10 มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์ในการผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาการพัฒ นาท้องถิ่น
ด้วยการเป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
(1) ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้
(2) ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
(3) ด้านทักษะ
มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทางานเป็นทีม
มีทักษะในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(4) ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
การดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้
- สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
- ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้
- ผลิตครูที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
- พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้
- ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
- ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
- ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์
- พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้
- มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
- ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
- ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
- มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 และการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานหลักจานวน 9 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
- โรงเรียนประถมสาธิต
- โรงเรียนสาธิตมัธยม
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชามนุษยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริการการศึกษา
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักงานผู้อานวยการ
7. สถาบันอยุธยาศึกษา
- สานักงานผู้อานวยการ
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักงานผู้อานวยการ
9. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- สานักงานผู้อานวยการ
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สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2549
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สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์
และข้าราชการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

อธิการบดี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

ผู้อำนวยกำร ศูนย์ /สถำบัน/สำนัก

รองคณบดี

รองผู้อานวยการ ศูนย์/สถาบัน/สานัก

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าสานักงาน/ผู้อำนวยกำรกอง

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงาน
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2.5 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายอภิชาติ
จีระวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัย
นายไพบูลย์
เสียงก้อง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์
อดิวัฒนสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปราจิน
เอี่ยมลาเนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดารง
พุฒตาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
ผู้ดำรงตำแหน่งแทน ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล (ได้รับโปรดเกล้ำฯ วันที่ 26 กันยำยน 2562)
ดร.วราภรณ์
สีหนาท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชชัย
กิจรัตนะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา
วิทยาภิรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กฤษดา
โรจนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์
จุ้ยโต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุรพงษ์
มาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์
สมบัติสมภพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุลย์พิชัย
โกมลวานิช
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดร.เกษม
บารุงเวช
อธิการบดี
(พ้นจากตาแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562)
ผู้ดารงตาแหน่งแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ (รักษาราชการตัง้ แต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562
และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562)
นายสุทัศน์
อู่ทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ผู้แทนผู้บริหาร
(พ้นจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน
โชติเวศย์ศิลป์
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์
ไวยกุล
ผู้แทนผู้บริหาร
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
ผู้แทนผู้บริหาร
(พ้นจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ดำรงตำแหน่งแทน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธำตรี มหันตรัตน์)
ดร.นพดล
ปรางค์ทอง
ผู้แทนคณาจารย์
(พ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นามรัมย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้แทนคณาจารย์
(พ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี
ฝ้ายเทศ
ผู้แทนคณาจารย์
(พ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน นายประพันธ์ แสงทองดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
ผู้แทนคณาจารย์
(พ้นจากตาแน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(พ้นจากตาแน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ดารงตาแหน่งแทน ดร.นพดล ปรางค์ทอง)
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2.6 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. ดร.เกษม
บารุงเวช
อธิการบดี
2. นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม
ชนะโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และวิจัยและพัฒนา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท
เจริญผล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
8. ดร.กิติมา
ทามาลี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์
ไวยกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน
โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
หล่อตระกูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
14. ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. ดร.นริสานันท์
เดชสุระ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
17. นายสุทัศน์
อู่ทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
18. นางลักขณา
เตชวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์
รองอธิการบดี
2. นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
รองอธิการบดี
3. ดร.นพดล
ปรางค์ทอง
รองอธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
รองอธิการบดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รองอธิการบดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท
เจริญผล
ผู้ช่วยอธิการบดี
7. นายนรินทร์
อุ่นแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี
8. นางสาวสุดารัตน์
เกลี้ยงสอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.7 ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการ
รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 – 2.5
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ประเภทบุคลากร
1. ข้าราชการพลเรือน
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. พนักงานราชการ
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
6. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน)
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

รวม

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

รวม

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

รวม

91
235
7
333

11
21
129
32
108
301

102
21
364
32
7
108
634

88
245
7
340

11
17
130
30
103
291

99
17
375
30
7
103
631

87
245
10
342

11
17
131
31
110
300

98
17
376
31
10
110
642

52.52

47.48

100

53.88

46.12

100

53.27

46.73

100

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จานวนบุคลากรทั้ง 2 สาย มีการเปลี่ ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากร
สายวิชาการ ร้อยละ 53.27 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 46.73 เมื่อจาแนกประเภทบุคลากรพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจานวนมากที่สุดและข้าราชการพลเรือน
มีแนวโน้มลดลง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
บุคลากรสายวิชาการ
ปีงบประมาณ

ระดับปริญญาโท
จานวน
ร้อยละ

ระดับปริญญาเอก
จานวน
ร้อยละ

รวมทั้งหมด

ผู้ลาศึกษาต่อ
(ระดับปริญญาเอก)

ผู้ได้รับทุน
จากมหาวิทยาลัย

ผู้สาเร็จการศึกษา

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ*

จานวน

พ.ศ. 2560

242

74.23

84

25.77

326

45

13.80

3

6.67

6

พ.ศ. 2561

241

72.37

92

27.63

333

49

14.71

12

24.49

1

พ.ศ. 2562

240

72.29

92

27.71

332

50

15.06

33

66.00

2

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.2 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 บุคลากรสายวิชาการที่ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีผู้ลาศึกษาต่อ จานวน 50 คน (จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 332 คน) คิดเป็นร้อยละ 15.06 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 43 คน และข้าราชการพลเรือน 7 คน มีผู้สาเร็จการศึกษา
รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน จานวน 2 คน
หมายเหตุ

1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ
2. * หมายถึง ร้อยละเปรียบเทียบกับจานวนผู้ลาศึกษาต่อ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.3 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลาราชการ

ลาศึกษาต่อ
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน

ลาศึกษาต่อ
โดยไม่ใช้เวลาราชการ

รวม

รวมทั้งหมด

ทุนมหาวิทยาลัย

ทุนส่วนตัว

ทุนมหาวิทยาลัย

ทุนส่วนตัว

ทุนมหาวิทยาลัย

ทุนส่วนตัว

ทุนมหาวิทยาลัย

ทุนส่วนตัว

1
2
3

1
4
5

1
1

1
1
2

7
5
14
3
29

3
2
2
3
10

7
6
14
6
33

3
4
3
7
17

10
10
17
13
50

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จานวน 33 คน ผู้ได้รับ
ทุนส่วนตัว จานวน 17 คน โดยมีการลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ จานวน 8 คน และลาศึกษาต่อโดยแบบไม่เต็มเวลาราชการ จานวน 42 คน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ระดับวุฒิการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สายวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

สายสนับสนุนวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

สายวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สายสนับสนุนวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

-

-

106

35.22

-

-

98

33.68

7

2.10

168

55.81

7

2.06

158

242

72.67

26

8.64

241

70.88

84

25.23

1

0.33

92

333

100.00

301

100.00

340

รวมบุคลากรทั้งหมด
เปรียบเทียบร้อยละ
บุคลากรแต่ละประเภท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

99

33.00

54.30

2.34

167

55.67

34

11.68

242

70.76

33

11.00

27.06

1

0.34

92

26.90

1

0.33

100.00

291

100.00

342

100.00

300

100.00

631
47.48

สายสนับสนุนวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

8

634
52.52

สายวิชาการ
จานวน
ร้อยละ

53.88

642
46.12

58.27

46.73

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.4 พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 25.23 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 27.06
(เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.90 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ยังต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 40.00)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.5 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. รองศาสตราจารย์
4. ศาสตราจารย์
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

จานวน

48
38
5
-

224
11
-

91

235

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

จานวน

272
49
5
-

83.44
15.03
1.53
-

41
42
5
-

218
27
-

326

100.00

88

245

รวม

ร้อยละ

ข้าราชการ
พลเรือน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

จานวน

ร้อยละ

259
69
5
-

77.78
20.72
1.50
-

34
48
5
-

203
40
2
-

237
88
7
-

71.39
26.51
2.10
-

333

100.00

87

245

332

100.00

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.5 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 บุคลากรสายวิชาการทั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 16.56 ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 28.61 ตามลาดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จานวน 19 คน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขณะที่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์มีจานวนเพิ่มขึ้น 2 คน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ยังต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 60.00)
หมายเหตุ

จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่นับรวมอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.8 ข้อมูลด้านนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรายละเอียดตามตารางที่ 2.6 - 2.8
ตารางที่ 2.6 ข้อมูลนักศึกษาจาแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562
จานวนนักศึกษา

นักศึกษา
ระดับ ป.บัณฑิต
นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวม

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

1,479
1,479

1,388

รวม

1,486
1,486

1,388

1,828
455
2,283

1,398
271
1,669

1,990
204
2,194

1,171
654
1,825

1,121
284
1,405

911
318
1,229

815
101
916

939
62
1,001

866
158
1,024

5,300
1,210
6,510

4,937
617
5,554

5,155
680
5,835

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

196

84

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196

84

78

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

162

76

149

24

8

8

37

17

53

-

-

-

223

101

210

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

11

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

3

3

1,855

1,642

1,618

2,307

1,677

2,202

1,862

1,422

1,282

916

1,001

1,024

6,940

5,742

6,126

ภาคปกติ

นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

รวมทั้งสิ้น (คน)

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สนิ้ สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 21สิงหาคม 2562)

จากตารางที่ 2.6 พบว่าจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษา 2562 มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จานวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 นึกศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ลดลงร้อยละ 7.14 และนักศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.92 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มี
การรับนักศึกษาเนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.7 ข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
หน่วยงาน

สาเร็จปีการศึกษา 2559
แรกเข้า
จานวน

สาเร็จการศึกษา
จานวน ร้อยละ

ไม่สาเร็จการศึกษา
จานวน ร้อยละ

สาเร็จปีการศึกษา 2560
แรกเข้า
จานวน

สาเร็จการศึกษา
จานวน
ร้อยละ

ไม่สาเร็จการศึกษา
จานวน ร้อยละ

สาเร็จปีการศึกษา 2561
แรกเข้า
จานวน

สาเร็จการศึกษา
จานวน
ร้อยละ

ไม่สาเร็จการศึกษา
จานวน ร้อยละ

ระดับปริญญาตรี
391
308 78.77 83 21.23 375
288
76.80
87
23.20 426
327
76.76
99
1. คณะครุศาสตร์
293 59.07 203 40.93 631
340
53.88
291 46.12 655
452
69.01
203
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 496
400
202 50.50 198 49.50 456
208
45.61
248 54.39 475
321
67.58
154
3. คณะวิทยาการจัดการ
190 55.07 155 44.93 343
180
52.48
163 47.52 249
205
82.33
44
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 345
1,632 993 60.85 639 39.15 1,805 1,016 56.29
789 43.71 1,805 1,305 72.30
500
รวม/ร้อยละ
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ป.บัณฑิต
120
112 93.33
8
6.67
91
72
79.12
19
20.88
78
72
92.31
6
78
49
1.28
77 98.72
22
22
100
48
12
25.00
36
2. ปริญญาโท
---------------------------------------------------------------------- ปรับปรุงหลักสูตร ---------------------------------------------------------------------3. ปริญญาเอก
รวม/ร้อยละ
198 113 57.07 85 42.93 113
72
63.72
41
36.28 126
84
66.67
42

23.24
30.99
32.42
17.67
27.70
7.69
75.00
33.33

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สนิ้ สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

จากตารางที่ 2.7 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับปริญญาตรี มีอัตราการสาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 60.85 ร้อยละ 56.29 และร้อยละ 72.30 ตามลาดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.93 ร้อยละ 63.72 และร้อยละ 66.67 ตามลาดับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลาดับ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีการปรับปรุงหลักสูตรไม่มี
การรับนักศึกษาเข้าใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หมายเหตุ

ไม่นับรวมนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำที่ค้ำงรุ่น

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.8 ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวม

ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
2561
2559
2560
2561

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
508
314
265
181
325
299
192
254
99
177
257
152
1,058
1,150
815

จานวนผู้มีงานทา
เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
85.24
433
90.13
283
96.60
256
68.51
124
67.69
220
76.92
230
69.27
133
52.76
134
87.87
87
94.92
168
68.87
177
100.00
152
81.10
858
70.78
814
88.95
725

ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.8 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามและมีงานทาในภาพรวมร้อยละ 88.95
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 18.17 โดยบัณฑิตที่มีงานทามากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ100.00 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 96.60 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 87.87 และน้อยที่สุด คือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 76.92

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.9 ข้อมูลด้านหลักสูตร
ในระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดสอนใน 4 คณะ มีข้อมูลหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิต รายละเอียดตามตารางที่ 2.9 - 2.12
ตารางที่ 2.9 ข้อมูลจานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยจาแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562
หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป.ตรี

ป.
บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. คณะครุศาสตร์

10

1

2

-

13

10

1

2

-

13

10

1

2

-

13

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

3. คณะวิทยาการจัดการ

10

-

1

-

11

12

-

1

-

13

12

-

1

-

13

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

50

1

3

-

54

52

1

3

-

56

52

1

3

-

56

รวม

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.9 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี จานวน 56 หลักสูตร ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจโรงแรมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.10 ข้อมูลหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบการประกันคุณภาพการศึกษาจาแนกตามคณะนับรวมตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2564
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

จานวน
หลักสูตร
13
15
13
15
56

หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบการประกันคุณภาพการศึกษา (จานวน)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563 - 2564
แผนปรับปรุง

ได้รับอนุมัติ
จากสภา

แผนปรับปรุง

ได้รับอนุมัติ
จากสภา

แผนปรับปรุง

1
2
1
1
5

3
2
2
7

6
1
2
2
11

10
3
1
14

3
9
11
12
35

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.10 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนทั้งหมดจานวน 56 หลักสูตร โดยมีแผนปรับปรุงหลักสูตรรวม 11 หลักสูตร แต่ได้ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้รวม 14 หลักสูตร โดยคณะที่มีการปรับปรุงหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จานวน 10 หลักสูตร รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 หลักสู ตร ตามลาดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่ามหาวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มขึ้น จานวน 7 หลักสูตรและยังมีหลักสูตรที่รอการปรับปรุงตามรอบในปีการศึกษา 2563 – 2564 อีกรวมจานวน 35 หลักสูตร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.11 ข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจาแนกตามคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นักศึกษา (คน)

อาจารย์ประจาคณะ
(คน)

สัดส่วน
อาจารย์ : นักศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท)

1. คณะครุศาสตร์

1,388

68

1:20.40

64,808.06

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,990

117

1:17.00

62,905.92

3. คณะวิทยาการจัดการ

911

64

1:14.20

61,999.19

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

866

99

1:8.70

106,584.18

5,155

339

1:15.10

74,074.34

หน่วยงาน

รวม/เฉลี่ย

ที่มา สานักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1 : 15.10 คณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน
มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 1 : 20.40 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 8.70 สาหรับคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 106,584.18 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 61,999.19 บาท สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สูงกว่าคณะอื่น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายวัสดุห้องปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าทุกคณะ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.12 เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจาแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
หน่วยงาน

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท)

เปรียบเทียบร้อยละต้นทุนต่อหน่วยผลิตปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คณะครุศาสตร์

38,819.83

64,808.06

66.95

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

47,332.28

62,905.92

32.9

3. คณะวิทยาการจัดการ

47,660.14

61,999.19

30.09

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,365.85

106,584.18

12.95

57,044.53

74,074.34

29.85

เฉลี่ยรวม

ที่มา สานักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.12 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.85 โดยคณะ
ที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 66.95 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับ งบบุคลากร และกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพื้นที่
สูงกว่าทุกคณะ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.10 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รายละเอียดตามตารางที่ 2.13 - 2.16
ตารางที่ 2.13 เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

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

1. งบประมาณแผ่นดิน

402,683,100.00

448,332,700.00

412,399,400.00

-8.01

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

134,697,260.00

123,136,000.00

116,756,000.00

-5.18

- งบประมำณรำยจ่ำยเงินบำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.)

95,893,680.00

85,738,000.00

85,994,000.00

+0.30

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.)

15,729,600.00

13,939,000.00

10,226,000.00

-26.64

3,133,040.00

2,818,000.00

2,431,000.00

-13.73

19,940,940.00

20,641,000.00

18,105,000.00

-12.29

537,380,360.00

571,468,700.00

529,155,400.00

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (บัณฑิตศึกษำ)
- เงินนอกงบประมำณ (รำยได้อื่น)

รวม

-7.40

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

จากตารางที่ 2.13 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 529,155,400.00 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 42,313,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 โดยงบประมาณแผ่นดิน ลดลงร้อยละ 8.01 และเงินนอกงบประมาณ ลดลงร้อยละ 5.18

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.14 เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) ที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)

จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

402,683,100.00

77.82

448,827,163.29

79.10

430,573,400.00

78.89

-18,253,763.29

-4.07

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

114,756,320.00

22.18

118,558,400.00

20.90

115,195,000.00

21.11

-3,363,400.00

-2.84

- งบประมำณรำยจ่ำยเงินบำรุงกำรศึกษำ (บก.ศ.)

95,893,680.00

18.53

101,801,400.00

17.94

100,926,800.00

18.49

-874,600.00

-0.86

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.)

15,729,600.00

3.04

13,939,000.00

2.46

10,226,000.00

1.87

-3,713,000.00

-26.64

3,133,040.00

0.61

2,818,000.00

0.50

2,431,000.00

0.45

-387,000.00

-13.73

-

-

-

1,611,200.00

0.30

+1,611,200.00

-

-21,617,163.29

-3.81

ประเภทงบประมาณ/ปีงบประมาณ

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
(บัณฑิตศึกษำคงคลัง)

รวม

-

517,439,420.00 100.00 567,385,563.29 100.00 545,768,400.00 100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.14 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ลดลง ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
เฉลี่ยร้อยละ 78.89 และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เฉลี่ยร้อยละ 21.11
หมายเหตุ เงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) ไม่รวมรำยได้จำกผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้ที่รำชพัสดุ (ตลำดนัด) และรำยได้จำกกำรจัดบริกำรวิชำกำร (ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพธุรกิจ
และศูนย์หนังสือ)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.15 เปรี ย บเที ย บรายการยอดเงิ น สะสมคงคลั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ปีงบประมาณ

ยอดยกมา

เปรียบเทียบยอดเงินสะสมระหว่างปี
เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) ของแต่ละปีงบประมาณ

ยอดเงินสะสมคงคลัง

จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

พ.ศ. 2560

396,435,062.52

74,814,906.88

18.87

471,249,969.40

พ.ศ. 2561

471,249,969.40

-24,690,520.10

-5.24

446,559,449.30

พ.ศ.2562

446,559,449.30

14,769,314.05

3.20

461,328,763.35

ที่มา งานบัญชี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.15 มหาวิทยาลั ยมียอดเงินสะสมคงคลั งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้ นจากปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 14.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากเงินบารุงการศึกษา (บ.กศ.)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.16 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจาแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
ประเภทรายจ่าย/
ปีงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
รวม

งบประมาณแผ่นดิน

2560

2561

2562

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

26,630,402.00

253,575,140.00

263,538,443.29

249,010,401.13

-5.51

82,695,478.54

81,047,982.29

136,483,311.00

138,789,078.54

176,942,593.16

27.49

11,369,069.00

10,501,941.46

7,516,615.71

127,380,969.00

165,058,041.46

119,815,405.71

-27.41

114,756,320.00

118,558,400.00

115,195,000.00

517,439,420.00

567,385,563.29

545,768,400.00

-3.81

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

2560

2561

2562

2560

2561

228,297,000.00

237,683,000.00

222,379,999.13

25,278,140.00

25,360,980.00

58,374,200.00

56,093,600.00

95,894,610.87

78,109,111.00

116,011,900.00

154,556,100.00

112,298,790.00

402,683,100.00

448,332,700.00

430,573,400.00

2562

รวม (บาท)

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.16 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมลดลง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.81 โดยงบบุคลากรลดลงร้อยละ 5.51 ต่อปี งบดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.49 เนื่องจากได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นขณะที่
งบลงทุนลดลงร้อยละ 27.41

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.11 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดาเนินงาน 377 โครงการ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.17 – 2.19
ตารางที่ 2.17 ข้อมูลโครงการจาแนกตามประเภทงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
- งบประมำณรำยจ่ำยเงินบำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.)
- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุคลำกร
ประจำกำร (กศ.บป.)
- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
จานวน (บาท)

ร้อยละ

194

430,573,400.00

78.90

183

115,195,000.00

21.10

162

100,926,800.00

18.49

13

10,226,000.00

1.87

8

4,042,200.00

0.74

377

545,768,400.00

100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.17 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย มีโ ครงการจานวนทั้งสิ้ น 377 โครงการ โดยใช้
งบประมาณแผ่ นดิน 194 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 183 โครงการ รวมงบประมาณ 545,768,400 บาท
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 78.90 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ร้อยละ 21.10
เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีโครงการที่ดาเนินการโดยใช้เงินบารุงการศึกษา
(บ.กศ.) มากที่สุด จานวน 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.52 และเมื่อเทียบกับจานวนโครงการทั้งหมด (377 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ 42.97

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.18 ข้อมูลโครงการและงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ

29

31,934,753.00

5.85

3,216,758.00

50

8,987,586.40

1.65

35

2,296,078.00

57

6,576,368.00

1.20

14,421,069.06

25

2,384,509.00

65

16,805,578.06

3.08

42

6,558,200.00

14

4,354,150.00

56

10,912,350.00

2.00

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

18

3,920,408.10

2

230,500.00

20

4,150,908.10

0.76

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

11,965,760.00

15

5,289,496.00

21

17,255,256.00

3.16

8. สานักงานอธิการบดี

17

367,266,759.44

54

77,836,641.00

71

445,103,400.44

81.56

9. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

-

-

8

4,042,200.00

8

4,042,200.00

0.74

194

430,573,400.00

183

115,195,000.00

377

545,768,400.00

100.00

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

1. คณะครุศาสตร์

20

16,390,085.00

9

15,544,668.00

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29

5,770,828.40

21

3. คณะวิทยาการจัดการ

22

4,280,290.00

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จานวน 377 โครงการ มีหน่วยงานบริหารกลาง คือ สานักงานอธิการบดี
ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 81.56 เนื่องจากรวมงบประมาณในหมวดงบรายจ่ายประจาประเภทเงินเดือนและงบลงทุนของมหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมด โดยหน่วยงาน
ระดับคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 5.85 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.20 และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากที่สุด คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.16 น้อยที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 0.74

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.19 ข้อมูลโครงการและงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบริหารเพื่อรองรับฉุกเฉินหรือจาเป็น

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ
61
22
83
26
192
2

194

งบประมาณ (บาท)
12,664,650.00
15,550,650.00
19,909,020.00
136,834,880.00
184,959,200.00
245,614,200.00

430,573,400.00

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
โครงการ
6
3
111
57

งบประมาณ (บาท)
459,250.00
2,262,860.00
25,253,924.00
55,962,910.00

รวม
โครงการ
67
25
194
83

งบประมาณ (บาท)
13,123,900.00
17,813,510.00
45,162,944.00
192,797,790.00

177
5
1

83,938,944.00
28,678,000.00
2,578,056.00

369
7
1

268,898,144.00
274,292,200.00
2,578,056.00

183

115,195,000.00

377

545,768,400.00

ร้อยละ
2.40
3.26
8.28
35.33
49.27
50.26
0.47
100.00

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการใน 4 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 268,898,144 บาท มี
โครงการรวมทั้งสิ้น 369 โครงการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณในการดาเนินงานมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 35.33 และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 2.40 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินงานโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 194 โครงการ และน้อยที่สุด
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 25 โครงการ
หมายเหตุ โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมโครงกำรที่เป็นรำยจ่ำยประจำ จำนวน 8 โครงกำร ประกอบด้วยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 7 โครงกำร
(ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น ค่ ำใช้ จ่ ำยเงิ นเดื อนและค่ ำตอบแทนของบุ คลำกร) และแผนงำนบริ หำรเพื่ อ รองรั บ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ ำเป็ น 1 โครงกำร รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
277,444,983.29 บำท

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.12 ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณดาเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.20 - 2.22
ตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
แหล่งทุนวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวน (บาท)

จานวน (บาท)

จานวน (บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
2. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้)
3. ทุนภายนอก

6,352,000.00
1,760,000.00
325,000.00

- ทุนวิจัยจำก สกอ. และ สกว.
- ทุนวิจัยจำกท้องถิ่น

325,000.00

4. ทุนวิจัยของคณะ
รวม

1,353,800.00
9,790,800.00

ร้อยละ

64.88
17.98
3.31
3.31

7,104,300.00
685,000.00
634,000.00
634,000.00
-

13.83 1,710,000.00
100.00 10,133,300.00

ร้อยละ

ร้อยละ

70.11
6.76
6.21

1,486,000.00
701,000.00
5,831,336.60

18.07
8.53
70.91

6.21
-

5,831,336.60
-

70.91
-

16.88
100.00

205,000.00
8,223,336.60

2.49
100.00

เปรียบเทียบงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ้น(+) ลดลง(-) (ร้อยละ)

-79.08
+2.34
+819.77
+819.77
-

-88.01
-18.85

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

จากตารางที่ 2.20 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากทุกแหล่งทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 18.85
เมื่อพิจารณาจากแหล่งทุนพบว่า งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ลดลงร้อยละ 79.08 งบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 ทุนภายนอก (สกอ. สกว. และ
ท้องถิ่น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 819.77 และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรของคณะ ลดลงร้อยละ 88.01
หมายเหตุ วช. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ/ สกอ. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ/ สกว. หมำยถึง สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.21 เปรียบเทียบข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบข้อมูล
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กับ 2561
(+)เพิ่มขึ้น , (-)ลดลง (ร้อยละ)

326

333

332

-0.30

89 (27.30)

144 (43.25)

127 (38.25)

-11.81

3. โครงการวิจัย

124

136

52

-61.76

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

155

128

181

+41.41

4.1 ISI

-

-

25

-

4.2 Scopus

16

7

7

-

4.3 TCI กลุ่ม 1

10

25

25

-

4.4 TCI กลุ่ม 2

43

20

42

+110.00

4.5 ประชุมวิชำกำร ระดับนำนำชำติ

12

11

7

-36.36

4.6 ประชุมวิชำกำร ระดับชำติ
4.7 ตำรำ/หนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำน

74

65

63

-3.08

-

-

12

-

ปีงบประมาณ

รายการ
1. บุคลากรสายวิชาการ
2. นักวิจัย (ร้อยละของนักวิจัย)

เกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร

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

จากตารางที่ 2.21 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ทยาลั ยมี บุ คลากรสายวิ ชาการที่ เป็ นนั กวิ จั ย ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 11.81 โดยมีโครงการวิจัยลดลงร้อยละ 61.76 และผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.41 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ส าหรั บ โครงการวิจั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี จ านวน 52 โครงการน ซึ่ ง น้ อยกว่ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักวิจัยนาเสนอโครงการแบบที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่และนวัตกรรมเป็นหลัก
หมายเหตุ จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่นับรวมอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 2.22 ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวม

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)

71

101

62

98

332

2. นักวิจัย (คน)

32

9

31

55

127

45.07

8.91

50.00

56.12

38.25

7

10

29

6

52

9.86

9.90

46.77

6.12

15.66

37

11

53

80

181

24
1
3
-

1
4
3
3

4
14
1
34

1
7
19
21
3
26

25
7
25
42
7
63

9

-

-

3

12

รายการ

ร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ
3. โครงการวิจัย
ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ
4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
4.1 ISI
4.2 Scopus
4.3 TCI กลุ่ม 1
4.4 TCI กลุ่ม 2
4.5 ประชุมวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
4.6 ประชุมวิชำกำร ระดับชำติ
4.7 ตำรำ/หนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าจานวนนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึ่งร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ทาวิจัย
มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 56.12 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.91 โดยร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 15.66 ซึ่งคณะที่มีร้อยละโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 46.77 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 6.12
และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในภาพรวม จานวน 181 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ผลงาน ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ทาวิจัย ร้อยละ 50.00
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.13 ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น
7,740,696.10 บาท จานวน 20 โครงการ 153 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.23
ตารางที่ 2.23 เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

16
17
13
18
18
11
4
97

450,000.00
480,000.00
270,000.00
360,000.00
960,000.00
330,000.00
150,000.00
3,000,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
5
5
3
5
4
4
3
29

24
18
13
34
37
9
9
144

730,050.00
361,200.00
391,450.00
622,500.00
1,832,950.00
319,250.00
394,500.00
4,651,900.00

5
1
1
2
3
5
3
20

34
17
10
26
37
11
18
153

1,250,400.00
425,000.00
222,850.00
585,000.00
4,092,200.00
524,506.10
640,740.00
7,740,696.10

เปรียบเทียบงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ)
+71.28
+17.66
-43.07
-6.02
+123.26
+64.29
+62.42
+66.40

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.23 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 66.40 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จานวน 4,092,200 บาท
และคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จานวน 222,850 บาท

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.14 ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
จานวนทั้งสิ้น 3,906,166.10 บาท จานวน 34 โครงการ 62 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.24
ตารางที่ 2.24 เปรียบเทียบงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ งบประมาณ (บาท)
1
168,000.00
1
100,000.00
3
71,080.00
3
135,520.00
- ไม่ได้รับจัดสรร 7
650,000.00
1
8,000.00
16
1,132,600.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ (บาท)

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

119,400.00
110,300.00
29,500.00
48,960.00
930,000.00
3,438,006.10
10,000.00
3,906,166.10

-28.72
-60.18
-9.23
-11.08
+216.52
+25.00
+140.20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ
1
6
167,500.00
4
4
6
277,000.00
1
1
1
32,500.00
1
3
5
55,060.00
3
- ไม่ได้รับจัดสรร 1
12
26
1,086,180.00
23
1
1
8,000.00
1
22
45
1,626,240.00
34

กิจกรรม
4
7
3
7
7
37
1
62

ที่มา กองยโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.24 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 140.20 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จานวน 3,438,006.10
บาท และน้อยที่สุด คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10,000 บาท

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.15 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ จั ด สรรงบประมาณด าเนิ น งานด้ า นการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น 1,157,925 บาท จานวน 11 โครงการ 17 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.25
ตารางที่ 2.25 เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
1
2
1
2
1
1
1
9

200,000.00
150,000.00
20,000.00
820,200.00
560,000.00
80,000.00
50,000.00
1,880,200.00

1
2
5
4
1
1
1
17

4
2
6
10
13
2
1
39

200,000.00
37,600.00
201,750.00
381,675.00
450,000.00
60,000.00
30,000.00
1,486,025.00

3
1
2
3
1
1
11

3
1
7
3
1
2
17

316,400.00
116,525.00
55,000.00
630,000.00
32,000.00
8,000.00
1,157,925.00

เปรียบเทียบงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ)
+58.20
+209.91
-85.59
+40.00
-46.67
-73.33
-22.08

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง
ร้อยละ 22.08 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จานวน 630,000 บาท และน้อยที่สุด คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จานวน 8,000 บาท
ส่วนคณะวิทยาการจัดการไม่ได้ดาเนินการ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 42 –

2.16 ข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 14 ความร่วมมือ รายเอียดตามตารางที่ 2.26
ตารางที่ 2.26 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

1

โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 21 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 14 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จานวน 4 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน
12 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4 แห่ง / โรงเรียนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 7 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จานวน 6
แห่ง / กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 2
โรงเรียน / โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต
และโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่นิเทศติดตาม
หมายเหตุ

- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 21 แห่ง (โรงเรียนนครหลวง (พิบูล 
ประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัด
กลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) โรงเรียนวัดพระ
งาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
วัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัดจาปา โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง)
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 14 แห่ง (โรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศ
วิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี และโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

- 43 –

ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ
พระนครศรีอยุธยา
โดย คณะครุศาสตร์

2

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-

- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จานวน 4 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัด
นางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ และโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสวรรค์)

- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 12 แห่ง (โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และโรงเรียนอุทัย)
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4 แห่ง (โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”)
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 7 แห่ง (โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนวัดเขียน)
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส)
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จานวน 6 แห่ง (โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียน
เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์))
- กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนประชารัฐบารุง 1)

โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 26 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 20 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จานวน 3 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน
17 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4 แห่ง / โรงเรียนในเขต

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่นิเทศติดตาม
หมายเหตุ
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกราน
สามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับ

3

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 8 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จานวน 6 แห่ง
/ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย คณะครุศาสตร์

วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง
(ราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) โรงเรียนชุมชนวัดสเด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบ้าน
ดาบ โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดช้าง โรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และ
โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียน
วัดจุ ฬามณี (ชุ ณหะจั นทนประสรรค์ ) โรงเรี ยนวั ดพระขาว (ประชานุ เคราะห์ ) โรงเรี ยนวั ดชุ มพลนิ กายาราม โรงเรี ยนวั ดบ้ านสร้ าง โรงเรี ยน
วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอี
สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียน
ช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสามตุม่
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 17 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนอุทัย โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทย”
โรงเรียนบางไทรวิทยา โรงเรียนบางบาล โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนวัดตองปุโบราณคณิสสร และโรงเรียนวัดเขียน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ ห์
สุทธาวาส และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบารุง
ราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียน
เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมให้โรงเรียนผู้สูงอายุ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-
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ลาดับ
4

5

6

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ
บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันการศึกษา 33 แห่ง
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- การส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อนาส่งกระบวนการรีไซเคิล
- สนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพื้นที่ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
- สร้างสัมพันธภาพอันดีและประสานความร่วมมือในระยะยาวกับ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ชุมชนสถานศึกษา วัด 
และโรงงาน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างการทา MOA
ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The Asia Undergraduate Conference on
Computing (AUC2)
หมายเหตุ
สถาบันการศึกษา 33 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/
บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จากัด/บริษัท ออโตไดแด็กติก จากัด /
บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด/บริษัท ทีดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศไทยป จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดาเนินงาน

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่มี

-



-



-
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ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

7

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/
บริษัทคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

9

บริษัท ซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และสถาบันเครือข่าย 17 แห่ง
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-



-



-

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ
- กาหนดภาระงาน หัวข้อวิจัยที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การทางาน
- ให้ความรู้และดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติ
ข้อตกลงความร่วมมือ
- ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics Committee: RREC)
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และให้การพิจารรารวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร
หมายเหตุ
สถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบสู งคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับ
10

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย 17 แห่ง
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
กิจกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิธีธรรม
นาภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประกอบด้วยกิจกรรมการนาเสนอบทความวิชาการ จัดนิทรรศการ เรือไทยอยุธยา

หมายเหตุ

ไม่มี

-

มหาวิทยาลัย 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

11

12

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา

ข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างงานศิลปะจากดินไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (กลุ่มที่ 1)
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพโดยใช้สีชอล์ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่มที่ 2)
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพการ์ตูน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (กลุ่ม 1)
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (กลุ่ม 2)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



-



-
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ลาดับ
13

14

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู ข้อตกลงความร่วมมือ
สงคราม
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา
กิจกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 30 สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ
(Rulib NET) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์
โดย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library”
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดทาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ส ามารถนาเสนอเนื้อหาในรูป แบบสัญ ญาณดิจิ ทัลในรู ปแบบฐานข้อมู ล
(Database)
รวม

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-



-

14

-

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

จากตารางที่ 2.26 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
จานวน 14 ความร่วมมือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 97 แห่ง โรงเรียน 82 แห่ง หน่วยงานราชการ 16 แห่ง หน่วยงานเอกชน 7 แห่ง และหน่วยงานท้องถิน่ 9 แห่ง
ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือทุกฉบับมีผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.27
ตารางที่ 2.27 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

1

ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิสลามแห่งอิหร่าน
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา /
คณะวิทยาการจัดการ
(14 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562)

2

3

Victoria University of Wellington
ประเทศนิวซีแลนด์
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา /
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563
Gongqing College of Nanchang
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา /
คณะวิทยาการจัดการ
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2566)

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม
- พัฒนาและดาเนินการร่วมมือทางงานวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร
- การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกัน และทานุบารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย

ผลการดาเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรร่วมกันโดยจัดให้มีภาษาเปอร์เซียบรรจุอยู่ในสาขาการท่องเที่ยว
- สถานเอกอัครราชทูตมอบหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้กับมหาวิทยาลัยจานวนหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
- ทานุบารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่ พิมพ์ และการทางานวิจัยร่วมกัน / การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
- Victoria University of Wellington ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 4 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1 คน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 คน
- ผู้บริหาร Victoria University of Wellington ร่วมพัฒนาความร่วมมือ จานวน 4 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 2 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 คน)
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม / พัฒนาและดาเนินการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
หลักสูตร และทางานวิจัยร่วมกัน / ความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผลการดาเนินงาน
- Gongqing College of Nanchang University จัดส่งนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
ธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จานวน 12 คน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่มี

-



-
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ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

4

Victoria University เครือจักรภพออสเตรเลีย
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564)

5

6

7

8

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- สนับสนุนความร่วมมือและอานวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดิน ทางไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย / ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกของคณาจารย์
Shih Chien University, Taiwan, R.O.C
ข้อตกลงความร่วมมือ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ การบริหาร และนักศึกษา / การขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษา / ความร่วมมือ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในการทาวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
(24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563) ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี University of Management and Economics, ข้อตกลงความร่วมมือ
Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา
- การแลกเปลี่ยนการวิจยั /อาจารย์/ นักเรียน การบริหาร/พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- การพัฒนาและการทางานของโปรแกรมวิชาการ/โครงการวิจัยในองค์กร/หลักสูตร/ การทางานร่วมกันทางวัฒนธรรม
(3 ธันวาคม 2558 ถึง 3 ธันวาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี Tianjin Shengna Science CO., Ltd and
ข้อตกลงความร่วมมือ
Technology Ayutthaya Technical College
- ทาความร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยี
สาธารณรัฐประชาชนจีน และวิทยาลัยเทคนิค
ผลการดาเนินงาน
พระนครศรีอยุธยา (แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) - ไม่มี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(23 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 พฤษภาคม 2563)
Tianjin Bohai Vocational Technical
ข้อตกลงความร่วมมือ
College สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และนักศึกษา /
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แลกเปลีย่ นผลงานความเป็นเลิศระหว่างสองสถาบัน แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษาวัฒนธรรมระหว่างสอง
(22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563) สถาบัน
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี -

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่มี

-
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ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

9

Southeast Asian Ministers of Education
Organization (SEMEO) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดย คณะครุศาสตร์
(1 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 )
Kyoto Junior High School attached to
Kyoto University of Education ประเทศญี่ปนุ่
โดย โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์
(24 ธันวาคม – ต่อเนื่องทุกปี)

ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (เน้นการดาเนินงานทางด้านคณะครุศาสตร์)
ผลการดาเนินงาน
- ปีการศึกษา 2562 ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน จานวน 6 คน และรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน จานวน 9 คน
- ดาเนินการต่อสัญญาต่อเนื่องทุกปี
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- จัดส่งอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตไปแลกเปลี่ยนและดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20 คน) /
รับอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Junior เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20 คน)
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สือ่ งานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอื่นๆ / แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ / การพัฒนาและการดาเนินการทางวิชาการและการทาวิจยั ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
- นักศึกษาจาก Toyo University เดินทางมาทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 20 คน
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลีย่ นอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิชาการ วัฒนธรรม และผูบ้ ริหาร / ทาหลักสูตรร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างการเจรจาการพัฒนาหลักสูตรร่วม
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

10

11

12

13

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(14 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2563)

Anqing Normal University of the People's
Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2 พฤษภาคม 2560 ถึง 2 พฤษภาคม 2565)
Komazawa Women’s College ประเทศญี่ปนุ่
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(9 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2564)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-



-



-



-



-
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ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

14

Naning Ding Qian Yin Business Service
Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย คณะวิทยาการจัดการ
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563)
Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย คณะวิทยาการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(27 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยในอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศไทย
โดย คณะครุศาสตร์

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษาให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน
- รับนักศึกษามาศึกษาต่อ จานวน 12 คน
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่ พิมพ์ การเยือนของผู้บริหาร และวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในรายละเอียด Memorandum of Agreement (MOA)
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEATEACHER PROJECT)”
ผลการดาเนินงาน
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 9 คน เพื่อไปฝึกสอนในประเทศเครือข่าย

15

16

รวม

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-



-

-



10

6

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 2.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จานวน
16 ฉบับ ประกอบด้วยข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลการดาเนินงาน จานวน 10 ฉบับ และความร่วมมือที่ไม่มีการดาเนินงาน จานวน 6 ฉบับ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

~ 53 ~

บทที่ 3
ผลประเมินการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ผลการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสถาบั น /ส านั ก 3 หน่ ว ยงาน คื อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจัดทาสรุปผลการดาเนิ นงาน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ผลประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์
3.1.3 ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.4 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.1.5 ด้านการบริการวิชาการ
3.1.6 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1.7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1.8 ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3.2 ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1 ผลประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 - 3.2
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับ

ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดสรร

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
รวม

เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร้อยละ

จัดสรร

เบิกจ่าย

เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (+)สูง/(-)ต่า
96.00

100.00

ร้อยละ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

448,827,163.29

386,331,217.61

86.08

430,573,400.00

339,004,126.59

78.73

-9.92

-21.27

118,558,400.00

96,032,034.48

81.00

-15.00

-11.73

482,363,252.09

85.02

101,683,708.90
440,687,835.49

88.27

567,385,563.29

115,195,000.00
545,768,400.00

80.75

-10.98

-19.25

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.75 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 100.00)
ร้อยละ 19.25 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 78.73 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 88.27
ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดอยู่มาก เนื่องจากงบประมาณประเภทงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะ
รายการที่มยี อดงบประมาณสูงไม่สามารถดาเนินการและเบิกจ่ายได้

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 55 ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สานักงานอธิการบดี
9. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดสรร (บาท)
เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ จัดสรร (บาท)
เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ
28,718,295.00 26,960,632.91 93.88 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49
11,536,845.00 10,765,398.30 93.31
8,987,586.40
8,518,252.42 94.78
7,209,875.00
6,979,448.51 96.80
6,576,368.00
6,399,973.20 97.32
35,379,798.00 25,382,510.41 71.74 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18
12,226,800.00
6,617,060.83 54.12 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97
2,602,800.00
2,602,800.00 100.00
4,150,908.10
4,102,069.51 98.82
16,487,504.00 16,487,504.00 100.00 17,255,256.00 16,685,436.91 96.70
450,405,646.29 384,163,373.13 85.29 445,103,400.44 347,119,888.63 77.99
2,818,000.00
2,404,524.00 85.33
4,042,200.00
2,553,250.48 63.16
567,385,563.29 482,363,252.09 85.02 545,768,400.00 440,687,835.49 80.75

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับ
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (+)สูง/(-)ต่า
ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 100.00

พ.ศ. 2561
-2.12
-2.69
0.80
-24.26
-41.88
4.00
4.00
-10.71
-10.67
-10.98

พ.ศ. 2562
-5.51
-5.22
-2.68
-10.82
-7.03
-1.18
-3.30
-22.01
-36.84
-19.25

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.2 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาได้ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.75
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 19.25 โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 98.82 และหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 63.16 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 36.84 ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนปฏิทิน
การศึกษาของการรับนักศึกษาจากเดือน 12 สิงหาคม 2562 เป็น 28 กันยายน 2562 ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
สาหรับสานักงานอธิการบดีที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 77.99 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 22.01 เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงบลงทุน
ทั้งหมด โดยเฉพาะงบก่อสร้างที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมศิลปากร
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวม 4 ยุทธศาสตร์ มีผลการ
ดาเนินงานดังตารางที่ 3.3 - 3.5
ตารางที่ 3.3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
โครงการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ
ร้อยละ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ไม่บรรลุ
ร้อยละ

จัดสรร (บาท)

ร้อยละ

เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ

1. การพัฒนาท้องถิ่น

64

12

12

-

100.00

-

13,123,900.00

4.88

13,121,643.53

99.98

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

25

13

10

3

76.92

23.08

17,813,510.00

6.62

16,734,732.97

93.94

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

196

26

16

10

61.54

38.46

45,162,944.00

16.80

41,067,502.65

90.93

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

84

4

4

-

100.00

-

192,797,790.00

71.70

98,303,733.68

50.99

รวม

369

55

42

13

76.36

23.64

100.00

169,227,612.83

62.93

268,898,144.00

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.3 เมื่อพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่างบประมาณที่จัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 71.70 และจัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 1
น้อยที่สุด ร้อยละ 4.88 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดใน 4 ยุทธศาสตร์ จานวน 55 ตัวชี้วัด บรรลุ 42 ตัวชี้วัด ร้อยละ 76.36 ไม่บรรลุ 13 ตัวชี้วัด ร้อยละ 23.64
เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4 บรรลุทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุ
ตัวชี้วัดน้อยที่สุด ร้อยละ 61.54 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 99.98 และยุทธศาสตร์ที่ 4 เบิกจ่ายน้อยที่สุด
ร้อยละ 50.99
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 57 ตารางที่ 3.4 ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงานตามโครงการ
ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับปานกลาง

ระดับน้อย

ระดับน้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. การพัฒนาท้องถิ่น

64

58

90.63

2

3.13

4

6.25

-

-

-

-

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

25

22

88.00

-

-

3

12.00

-

-

-

-

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

196

94

47.96

21

10.71

71

36.22

1

0.51

9

4.59

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

84

27

32.14

12

14.29

39

46.43

3

3.57

3

3.57

รวม

369

201

54.47

35

9.49

117

31.71

4

1.08

12

3.25

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.4 ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 369 โครงการ พบว่าโครงการที่มีผลประเมิน
ในระดับดีมาก ร้อยละ 54.47 ระดับดี ร้อยละ 9.49 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.71 ระดับน้อย ร้อยละ 1.08 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.25 เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการ
แต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 มีจานวนโครงการมากที่สุด จานวน 196 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 47.96 และยุทธศาสตร์
ที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 25 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.00

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 58 ตารางที่ 3.5 ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับความสาเร็จของโครงการ
ปานกลาง
น้อย
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

1. คณะครุศาสตร์

29

19

65.52

-

-

10

34.48

-

-

-

-

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50

30

60.00

8

16.00

12

24.00

-

-

-

-

3. คณะวิทยาการจัดการ

57

22

38.60

7

12.28

24

42.11

2

3.51

2

3.51

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65

41

63.08

8

12.31

15

23.08

1

1.54

-

-

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

56

43

76.79

1

1.79

9

16.07

-

-

3

5.36

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

20

18

90.00

-

-

1

5.00

1

5.00

-

-

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

6

28.57

-

-

15

71.43

-

-

-

-

8. สานักงานอธิการบดี

71

20

28.17

11

15.49

33

46.48

-

-

7

9.86

9. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

8

4

50.00

-

-

4

50.00

-

-

-

-

377

203

53.85

35

9.28

123

32.63

4

1.06

12

3.18

หน่วยงาน

รวม

ดีมาก

ดี

น้อยที่สุด
จานวน
ร้อยละ

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.5 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 377 โครงการ พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 53.85 ระดับดี ร้อยละ 9.28 ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.63 ระดับน้อย ร้อยละ 1.06 และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 3.18
เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการแต่ละหน่วยงานพบว่าสานักงานอธิการบดีมีจานวนโครงการมากที่สุด 71 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 46.48 และหน่วยงานที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จานวน 8 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มาก
ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.3 ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 คณะกรรมก าร
ติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2561 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร รายละเอียดตามตารางที่ 3.6 – 3.10
ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย

ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงาน

3.61
4.07
5.00
5.00
4.65
4.17

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.73
4.70
5.00
5.00
4.74
4.38

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.89
4.51
5.00
5.00
4.80
4.41

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมี คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีและมีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
ตามลาดับอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 2
การวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในลดลงในปีการศึกษา 2561
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 60 ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

รวม

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

2559
2.39
3.16
-

2560
2.63
4.44
-

2561
2.97
3.56
-

2559
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2560
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2561
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2559
3.34
4.05
3.94

2560
3.38
4.67
4.21

2561
3.52
4.98
4.40

2559
3.61
4.07
5.00
5.00
4.65

2560
3.73
4.70
5.00
5.00
4.74

2561
3.89
4.51
5.00
5.00
4.80

คะแนนเฉลี่ย

2.63

3.23

3.16

5.00

5.00

5.00

3.78

4.09

4.30

4.17

4.38

4.41

ผลการประเมิน

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.7 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ปี
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมากทั้ง 3 ปี และด้านผลผลิต อยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปี โดยในปีการศึกษา 2559 - 2561 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสาหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 3.89 อยู่ในระดับดี เนื่องจาก
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับดี
และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 61 ตารางที่ 3.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจาแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

จานวน
ตัวบ่งชี้
(13 ตัวชี้วัด)
5
3
1
1
3

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

คะแนนเฉลี่ย

2.97
3.56
3.16
พอใช้

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

3.52
4.98
4.40
4.30
ดี

3.89
4.51
5.00
5.00
4.80
4.41
ดี

ระดับผลการประเมินการดาเนินงาน
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

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.8 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.41 โดยองค์ประกอบที่ 1
คะแนนเฉลี่ย 3.89 ระดับดี องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.51 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก และ
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับดีมาก
ทั้งนี้ ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า คะแนนเฉลี่ย 3.16 ระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.30 ระดับดี

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 62 ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จาแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561

หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ผลประเมินหลักสูตร
ผลประเมินหลักสูตร
ผลประเมินหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยผล
ค่าเฉลี่ยผล
ค่าเฉลี่ยผล
ตามองค์ประกอบที่ 1
ตามองค์ประกอบที่ 1
ตามองค์ประกอบที่ 1
ประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การกากับมาตรฐานหลักสูตร
การกากับมาตรฐานหลักสูตร
ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน

1. คณะครุศาสตร์

13

-

3.31

13

-

3.38

13

-

3.57

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

3.24

15

-

3.31

15

-

3.50

3. คณะวิทยาการจัดการ

11

-

3.33

11

-

3.29

13

-

3.41

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3.45

15

-

3.52

15

-

3.59

54

-

3.34

54

-

3.38

56

-

3.52

มหาวิทยาลัย (รวม)

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.9 ในปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
คะแนนเฉลี่ ย การประเมิน ประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลั กสู ตร จากทุกคณะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการในปีการศึ กษา 2560
มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2559 เนื่องจากหลักสูตรการท่องเที่ยวมีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 63 ตารางที่ 3.10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จาแนกตามคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย (รวม)

จานวนหลักสูตร
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน
(องค์ประกอบที่ 1)

ผ่าน
13
15
13
15
56

ไม่ผ่าน
-

รวม
13
15
13
15
56

คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 2-6)

3.57
3.50
3.41
3.59
3.52

ระดับคุณภาพ (จานวนหลักสูตร)
ดีมาก
1
1

ดี
13
15
11
14
53

ปานกลาง
2
2

น้อย
-

ไม่ผ่านมาตรฐาน
-

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)

จากตารางที่ 3.10 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 56 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน เมื่อพิจารณา
รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย 3.59 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.57 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.41
สาหรับในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการมีการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสตูร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตรการจัดการธุรกิ จการค้าสมัยใหม่
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการเปิดรับนักศึกษาได้เพียง 1 ชั้นปี ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา จึงทาให้องค์ประกอบในการประเมินไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
หมายเหตุ ระดับคุณภาพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
คะแนน 2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
คะแนน 3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
คะแนน 4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.4 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีผ ลงานวิจัย รวม 52 ผลงาน
จากนักวิจัย 127 คน นักวิจัยที่ได้ทาการวิจัยเมื่อเทียบกับจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (จานวน 332 คน)
คิดเป็นร้อยละ 38.25
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั นวิ จัย และพัฒ นา ได้รั บการจั ดสรรงบประมาณด้า นการวิจั ย
จานวน 8,223,336.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
(จานวน 268,898,144 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1,909,963.40 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.85 งบวิ จั ยดั งกล่ าวประกอบด้ วยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,486,000.00 บาท ลดลงร้อยละ 79.08
งบกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จานวน 701,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 ทุนภายนอก (สกอ. สกว.) จานวน
5,831,336.60 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 819.77 และทุนวิจัยจากคณะ จานวน 205,000 บาท ลดลงร้อยละ 88.01
 ผลการดาเนินงานด้านการวิจยั ทั้งหมด 127 ผลงาน ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 1,485,000 บาท ผลงานวิจัย 9 ผลงาน ประกอบด้วย
1.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 6 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 1 ผลงาน
- การวิจัยด้านสังคม
จานวน 1 ผลงาน
- การวิจัยด้านการศึกษา
จานวน 4 ผลงาน
1.2 งานวิจัยตามสาขา จานวน 3 ผลงาน
2. งบจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จานวน 701,000 บาท ผลงานวิจัย 23 ผลงาน ประกอบด้วย
2.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 12 ผลงาน
- การวิจัยด้านสังคม
จานวน 3 ผลงาน
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 3 ผลงาน
- การวิจัยด้านการศึกษา
จานวน 2 ผลงาน
2.2 งานวิจัยตามสาขา จานวน 3 ผลงาน
3. งบจากทุนภายนอก (ท้องถิ่น) จานวน 5,831,336.60 บาท ผลงานวิจัย 7 ผลงาน ประกอบด้วย
3.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 4 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 2 ผลงาน
- การวิจัยด้านสังคม
จานวน 1 ผลงาน
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 ผลงาน
3.2 งานวิจัยตามสาขา จานวน 3 ผลงาน
4. งบจากทุนวิจัยของแต่ละคณะ จานวน 205,000 บาท ผลงานวิจัย 16 ผลงาน ประกอบด้วย
4.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 16 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 6 ผลงาน
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 ผลงาน
- การวิจัยด้านการศึกษา
จานวน 6 ผลงาน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 65  ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 181 ผลงาน ดังนี้
1. การเผยแพร่ใน ISI
จานวน
2. การเผยแพร่ใน Scopus
จานวน
3. การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 1
จานวน
4. การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 2
จานวน
5. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จานวน
6. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
จานวน
7. การเผยแพร่ในตารา/หนังสือที่ได้รับการประเมิน จานวน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

25
7
25
42
7
63
12

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

คิดเป็นร้อยละ 13.81
คิดเป็นร้อยละ 3.87
คิดเป็นร้อยละ 13.81
คิดเป็นร้อยละ 23.20
คิดเป็นร้อยละ 3.87
คิดเป็นร้อยละ 34.81
คิดเป็นร้อยละ 6.63

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.5 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดาเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
7,740,696.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของงบประมาณการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 268,898,144 บาท มีผลการเบิกจ่ายตามจานวนกิจกรรม ประเภทการให้บริการ
และผลประเมินคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 – 3.14
ตารางที่ 3.11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน

หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

โครงการ
5
1
1
2
3
5
3
20

กิจกรรม
34
17
10
26
37
11
18
153

งบประมาณที่จัดสรร
จานวน (บาท)
ร้อยละ
1,250,400.00
16.15
425,000.00
5.49
222,850.00
2.88
585,000.00
7.56
4,092,200.00
52.86
524,506.10
6.78
640,740.00
8.28
7,740,696.10
100.00

ผลการเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
1,250,400.00
100.00
423,273.00
99.59
211,970.00
95.12
585,000.00
100.00
4,092,200.00
100.00
510,646.00
97.36
640,734.65
91.10
7,714,223.65
99.66

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

จากตารางที่ 3.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริ การวิชาการ รวมทั้งหมด 20 โครงการ 153 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 7,740,696.10 บาท
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.66 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 0.34 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
(ร้อยละ 100.00) จานวน 3 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 3.12 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจาแนกตามประเภทการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จานวน)
ประเภทการบริการวิชาการ

กิจกรรม (จานวน)

ผลการประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ)

1. ด้านการศึกษา

59

4,040

4,431

การได้รับความรู้
ความเข้าใจ
89.71

2. ด้านเศรษฐกิจ

31

1,140

1,195

3. ด้านสังคม

31

2,705

4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่ แวดล้อม

11

5. ด้านศาสตร์พระราชา
6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
รวม

89.96

การนาไปใช้
ประโยชน์
89.33

90.33

90.56

88.78

89.89

2,775

87.72

88.88

87.35

87.98

740

883

88.19

90.33

89.22

89.25

7

685

685

87.45

88.47

86.33

87.42

14

1,764

1,917

89.59

89.78

88.97

89.45

153

11,074

11,886

88.83

89.66

88.33

88.94

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
89.67

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

จากตารางที่ 3.12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดาเนินงานด้านการบริการวิชาการให้ท้องถิ่น จานวน 153 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11,886 คน
มีผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมจากผู้รับบริการในภาพรวมดังนี้ ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.83 ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.66 และการนาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 88.33 ซึ่งมีผลประเมินคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85.00) ทุกประเด็น ทั้งจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเด็นการประเมินจากผู้รับบริการ โดยประเด็นที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 89.89 และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา ร้อยละ 87.42

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 68 ตารางที่ 3.13 ข้อมูลจานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจาแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทการให้บริการวิชาการ (จานวน)
ด้านสังคม

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านศาสตร์
พระราชา

ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญา

รวม

2

5

3

-

1

34

6

1

5

-

1

4

17

3. คณะวิทยาการจัดการ

2

6

1

-

1

-

10

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

9

1

5

-

-

26

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

7

13

11

2

3

1

37

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

2

-

-

1

-

8

11

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

-

8

-

2

-

18

รวม

59

31

31

11

7

14

153

หน่วยงาน

ด้าน
การศึกษา

ด้าน
เศรษฐกิจ

1. คณะครุศาสตร์

23

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

จากตารางที่ 3.13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 153 กิจกรรม ซึ่งมีการดาเนินงานการบริการวิชาการมากที่สุด คือ
ด้านการศึกษา 59 กิจกรรม รองลงมา 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ด้านละ 31 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา 7 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มี
กิจกรรมการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด คื อ สถาบันวิจัยและพัฒนา 37 กิจกรรม รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 34 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการ
จัดการ 10 กิจกรรม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 69 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จานวน 153 กิจกรรม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัด
ประสบความสาเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน
ดังตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความสาเร็จจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

กิจกรรม

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอน
สังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา
(Educational Innovation )” สาหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทาง
สังคมศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ
ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา
โครงการการพัฒนาตาหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดย
การมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านบ้านคลองทราย
ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2
3
4

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์สาหรับ
ครูผสู้ อนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน
ทางธุรกิจของชุมชน
โครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

8

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

9

โครงการการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและ
ใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้ รียน

5
6

10

ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ความรู้
ความเข้าใจ

ความ
พึงพอใจ

การนาไป
ใช้ประโยชน์

รวมเฉลี่ย

96.50

97.80

95.80

96.70

96.50

97.80

95.80

96.70

93.50

97.80

96.50

95.93

94.60

94.20

95.50

94.77

93.20

96.50

94.40

94.70

96.00

96.40

90.80

94.40

93.10

95.00

94.80

94.30

93.70

96.00

92.93

94.21

94.40

94.20

93.60

94.07

93.50

93.00

94.60

93.70

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.6 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3,906,166.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของงบประมาณการ
ดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (จานวน 268,898,144 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
รายละเอียดดังตารางที่ 3.15 – 3.17
ตารางที่ 3.15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จาแนกตามหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

กิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์

4

4

119,400.00

3.06

119,400.00 100.00

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

7

110,300.00

2.82

110,300.00 100.00

3. คณะวิทยาการจัดการ

1

3

29,500.00

0.76

29,500.00 100.00

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

7

48,960.00

1.25

48,960.00 100.00

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

3

150,000.00

3.84

150,000.00 100.00

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

23

37

3,438,006.10

88.01

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

10,000.00

0.26

34

62

รวม

จัดสรร (บาท)

ร้อยละ

เบิกจ่าย (บาท)

3,387,496.10

ร้อยละ

98.53

10,000.00 100.00

3,906,166.10 100.00 3,855,656.10

98.71

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

จากตารางที่ 3.15 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี โครงการ/กิจกรรมด้ านการท านุบ ารุงศิลปะและวั ฒนธรรม
รวมทั้งหมด 34 โครงการ 62 กิจกรรม ใช้งบประมาณจานวน 3,906,166.10 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.01 ทุกหน่วยงานได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด ส่วนสถาบันอยุธยาศึกษามีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (ร้อยละ 98.53)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 71 ตารางที่ 3.16 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จานวนคน)
หน่วยงาน

กิจกรรม (จานวน)

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ)

1. คณะครุศาสตร์

4

830

1,031

การได้รับความรู้
ความเข้าใจ
92.20

90.15

การนาไปใช้
ประโยชน์
91.20

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7

550

1,031

86.47

86.52

86.48

86.49

3. คณะวิทยาการจัดการ

3

280

331

84.80

85.37

85.97

85.38

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

480

690

89.48

88.61

87.88

88.66

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

120

120

91.33

89.89

87.00

89.41

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

37

7,320

13,406

90.12

89.88

88.91

89.64

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

-

-

-

-

-

-

62

9,580

16,609

89.07

88.40

87.91

88.46

รวม

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
91.18

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

จากตารางที่ 3.16 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 62 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
16,609 คน ซึ่งเกิน กว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อยู่ จานวน 7,029 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.07
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.40 และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ ร้อยละ 87.91 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 85.00)
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 91.18

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 72 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม จานวน 62 กิจกรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัว บ่งชี้จากผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม พบว่ากิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดประสบความสาเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยเกิน
ร้อยละ 90.00 ตามตารางที่ 3.17
ตารางที่ 3.17 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความสาเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
กิจกรรม

ลาดับ

ความรู้
ความเข้าใจ

ความ
พึงพอใจ

การนาไป
ใช้ประโยชน์

รวมเฉลี่ย

1

กิจกรรมครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

96.00

95.00

95.80

95.60

2

โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลอง
สระบัว

93.60

94.76

90.27

92.88

3

กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 1

90.80

92.60

91.60

91.67

4

กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 4

92.40

91.00

91.20

91.53

5

กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 3

90.60

92.40

91.40

91.47

6

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

91.40

90.00

92.00

91.13

7

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ครั้งที่ 1

90.40

93.87

89.00

91.09

8

กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 2

91.00

91.60

90.20

90.93

9

โครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

93.60

87.73

91.20

90.84

92.50

88.50

91.20

90.73

10 กิจกรรมไหว้ครู

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1.7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,257,925 บาท คิ ด เป็น ร้ อยละ 0.47 ของ
งบประมาณการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (จานวน 268,898,144 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการดาเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.18 – 3.20
ตารางที่ 3.18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จาแนกตามหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน
โครงการ

กิจกรรม

จัดสรร (บาท)

1. คณะครุศาสตร์

3

3

316,400.00

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
(บาท)
25.15
316,400.00

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

1

116,525.00

9.26

116,485.00

99.97

3. คณะวิทยาการจัดการ

-

-

-

-

-

-

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

7

155,000.00

12.32

155,000.00

100.00

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

3

630,000.00

50.08

630,000.00

100.00

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

1

1

32,000.00

2.54

32,000.00

100.00

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

1
11

2
17

8,000.00
1,257,925.00

หน่วยงาน

0.64
8,000.00
100.00 1,257,885.00

ร้อยละ
100.00

100.00
100.00

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

จากตารางที่ 3.18 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 11 โครงการ 17 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,257,925.00 บาท ในภาพรวมมีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 100.00) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 50.08

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 74 ตารางที่ 3.19 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จานวนคน)
หน่วยงาน

จานวนกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม
150
-

การได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
90.19
-

90.63
-

การนาไป
ใช้ประโยชน์
91.83
-

-

-

-

-

258

88.01

90.01

89.59

89.20

140

140

90.83

90.16

87.00

89.33

1

40

40

89.50

89.38

88.33

89.07

2

-

-

-

-

-

-

17

520

588

89.63

90.04

89.19

89.62

1. คณะครุศาสตร์

3

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

130
-

3. คณะวิทยาการจัดการ

-

-

-

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

210

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ)
ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
90.89
-

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

จากตารางที่ 3.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดาเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 17 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม
กิจ กรรม 588 คน ซึ่งเกิ น กว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ จานวน 68 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้ เข้าร่ว มกิ จกรรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจ ร้อ ยละ 89.63
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.04 และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ ร้อยละ 89.19 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 85.00)
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.89

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 75 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติ ด ตามฯ ได้ ป ระเมิ น กิ จ กรรมด้ า นการสื บ สานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 17 กิจกรรม โดยมีการประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและดาเนินการมีผลประเมินความสาเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ลาดับแรก ดังตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 สรุ ป โครงการที่มีผ ลการประเมิ น ความส าเร็ จสู ง สุ ด ด้ านการสื บสานโครงการอั นเนื่ องมาจากแนว
พระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

กิจกรรม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์
2 โครงการการใช้ประโยชน์และการขยายพันธุ์พืช
พื้นบ้านในตาหรับยาแผนโบราณ
3 กิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสระแก้ว
4 กิจกรรมการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู
ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
5 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะ
อินทรีย์ในชุมชน บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
7 โครงการวัสดุกรองน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่น
8 ใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นที่และ
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
10 พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1

ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ความรู้ความเข้าใจ

ความ
พึงพอใจ

การนาไป
ใช้ประโยชน์

รวมเฉลี่ย

88.00

98.00

91.08

92.36

91.78

90.72

91.90

91.47

90.85

90.64

92.55

91.35

89.53

91.25

92.35

91.04

90.00

90.20

91.50

90.57

90.20

90.00

90.60

90.27

88.50

90.20

92.00

90.23

92.50

89.58

87.00

89.69

91.00

90.39

87.00

89.46

89.50

89.38

88.33

89.07
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3.1.8 ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึง
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนี้
1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
มหาวิทยาลัย มีความร่ วมมือทางวิช าการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จานวน 14 ฉบับ ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือทุกฉบับมีผลการ
ดาเนินงานทุกฉบับ
ข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดมีกรอบการดาเนินงาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ ภาคกลาง
ตอนบน การจัดการเรียนการสอน จัดทาแผนพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษา การบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการบริการวิชาการ เช่น ออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชนในท้องถิ่น
3. ด้านการวิจัย เช่น การพัฒนานักวิจัยร่วมกัน
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น
จัดทาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย และการจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการไม่มีการดาเนินการกิจกรรมหรือ
ความร่วมมือ
2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ จั ย รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ รวม 16 ฉบับ โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับ ต่างประเทศ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) ข้อตกลงความร่วมมือที่มผี ลการดาเนินงาน จานวน 12 ฉบับ
1.2) ข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลการดาเนินงาน จานวน 4 ฉบับ
ข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดมีกรอบการดาเนินงาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์วิชาการ จัดประชุมวิชาการร่วมกัน
2. ด้านการวิจัย เช่น การทาวิจัยร่วมกัน การตีพิมพ์เผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัย
3. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
4. ด้านการบริ หารจั ดการ เช่น การปรึ กษาหารือ การจัดกิจกรรม เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลั ย ด้านการเรียน
การสอน และหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่มีกิจกรรมด้านต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ
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3.2 ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยจากรอบปีการประเมินที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 14 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรดาเนินงานโครงการที่มีผลการ
ดาเนินงานในระดับดี และส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

2. ควรนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีคุณภาพ

(Public Management Quality Assessment : PMQA)
เพิ่มเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ
- มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทาโครงการเพื่อการพัฒนาแบบต่อเนื่อง โดยให้ต่อยอดจาก
โครงการเดิมที่มีผลการดาเนินงานในระดับดี ซึ่งโครงการใดสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการจะต้อง
รักษาค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมถึงอาจมีการขยับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความท้าทายและการพัฒนา
- มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาดาเนินการจัดทาโครงการ เช่น โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green
University ซึ่งมีผลการดาเนินงานในระดับดีมาก และมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงยั่งยืนต่อไป
- นโยบายของมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสาคัญในการใช้ระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารและดาเนินงาน
ที่สูงกว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามปกติทั่วไป โดยให้ศึกษาแนวทางในการนาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
ที่เป็นสากล ซึ่งสามารถสะท้อนตัวตนได้อย่างแท้จริงมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
คือ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence โดยมอบงานประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อน
การดาเนินงานควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา
จึงได้กาหนดจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ และเริ่ม
การดาเนินการในโอกาสต่อไป
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3. ควรมี ก ารวางแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น และ
- มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกที่ตั้ง
ราย ได้ ร ว มทั้ งกา รใช้ จ่ า ยเงิ นงบ ประ มาณ ให้ มี ซึง่ มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่ คือ การทบทวนอัตราการอนุญาตให้ใช้พื้นที่และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดโครงการและเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรดังนี้
4. ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
1. โครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”
มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ การวิจัย การให้บริการวิชาการ
2. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
หลักในการจัดงาน
ให้สูงขึ้น
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject
Protection - Standard Course)” โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. กิ จ กรรม “การถอดบทเรี ย นการด าเนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
5. โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1
6. โครงการตาราวิชาการ
5. ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยดาเนินการส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัย ดังนี้
1. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรให้ บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2. ประกาศเรื่อ งหลั กเกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ค่า ตอบแทนการตี พิ มพ์ บ ทความวิจั ย และบทความวิ ช าการใน
วารสารวิชาการ
3. เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International iSTEM-Ed Education Conference
2020” ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และ Hokkaido
University ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
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ผลการดาเนินการ
หมายเหตุ ตัวอย่างของคณาจารย์ที่มหาวิ ทยาลัยสนับสนุนทุนให้ไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1) ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา งานวิจัยเรื่อง “Impacts of Overvoltage on Mesh-Distributed and
Edge-Distributed Rods in L-Shap Ground Drid Systems of Higt Voltage Subststion” ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTI-CON 2019 (IEFE Conference
Record) ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน
2) ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี งานวิจัยเรื่อง “Synthesis of Research on Blended Learning in
English Reading A Meta-Analysis” และนางสาวภัธภร หลั่งประยูร งานวิจัยเรื่อง “The Effect of Blended
Learning upon Learning Achievement of English Language Teaching Program Students in the Faculty
of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
NIC-HUSOC LL:The 2nd Nationnal internationnal conference on Humanities and Social Sciences
under the theme “ Achievement of Sustainable Developmet Goals (SDGs): challenges for Humanities
and Social Sciences in the Digital Age” ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ Mandalay University of
Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
3) นางรักษมน ยอดมิ่ง งานวิจัยเรื่อง “Pronunciation Problems of Thai EFL Teaching Major
Students” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Fifth Saarbrucken Conference on Foreign Language
Teaching ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เมืองซาร์บรูกเคน ประเทศเยอรมนี
4) นางสาวญาณิศา เผื่อนเพาะ งานวิจัยเรื่อง “The consumer perception of Green Business
Strategy Communications of Coffee Shop Business in Pra Nakhon si Ayutthaya” ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 39th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and
Applied Business (MRSMB) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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6. อัตราการไม่สาเร็จการศึกษา (Drop out) มีสูงมาก ควร
มีการศึกษาถึงสาเหตุดังกล่าวและดาเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน

ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้ศึกษาสาเหตุของการ Drop out ดังนี้
1. นักศึกษาไม่มีการลงทะเบียนเรียนติดต่อกันหลายเทอมและไม่ได้มาลาพักการศึกษา โดยบางคนไม่สามารถติดต่อได้
2. สาเหตุการลาออก ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ ไปศึกษาต่อที่อื่น ปัญหาครอบครัว สถานะทางการเงิน
การตั้งครรภ์ การขอย้ายสาขา/เปลี่ยนสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการ/ความสามารถ การออกไปประกอบอาชีพ
การย้ายถิ่นที่อยู่ ความรับผิดชอบในการดูแลบุพการี การสอบราชการติดทหาร/ตารวจ และไม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ
3. เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 1.60 ในชั้นปีที่ 1 และต่ากว่า 1.80 ในชั้นปีที่ 2-5
4. ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษา
5. ปัญหาจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ขาดการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
Drop out อาจารย์ที่ปรึกษาขาดประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาเนื่องจากบางสาขาให้อาจารย์ที่เข้ามาใหม่เป็นที่ปรึกษา
- วิธีการแก้ไขปัญหา
1. คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการวางแผนการเรียน การลงทะเบียน การตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษา
2. มีการจัดให้คาปรึกษาหรือกรรมการนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างช่วยเหลือในเรื่อง
การปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่
3. กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาที่เข้าใหม่
การดูแลนักศึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่
4. มีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่มีขาดแคลนทุนทรัพย์
5. การตกออกในกรณีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนติดต่อกันทางกองบริการมีการติดตามให้นักศึ กษามายื่น
เอกสารลาออกหรือคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามเด็กที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกออกอย่างใกล้ชิด โดยกรรมการอนุมัติผลการศึกษาให้
คาแนะนาให้กองบริการการศึกษาจัดทาการคัดกรองรายชื่อนักศึกษาที่มีเกณฑ์จะพ้นสภาพในภาคเรียนที่ 2 ส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นข้อมูลในการแนะนาการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกออก
7. ให้กองบริการการศึกษาจัดทาสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบันให้ที่ปรึกษา
ได้ทาการติดตามให้มาทาเรื่องลาพักการศึกษา/ลาออก/ลงทะเบียน
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7. ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในคณะวิทยาศาสตร์
- ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ จานวนบุคคลากร จานวนนักศึกษา ทรัพยากร
และเทคโนโลยีสูงกว่าคณะอื่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมี สนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษาเพื่อให้การจั ดการทรัพยากรทั้งงบประมาณ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการสูงเป็นจานวนมาก มีภาระงานสอน
และบุคลากรมีความเหมาะสม
ในคณะและสอนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมทั้งรายวิชาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับทุกคณะ ในขณะที่มีจานวนนักศึกษาน้อยเมื่ อเปรียบเทียบกับคณะอื่น อีกทั้งทรัพยากรที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการต่างๆ มีราคาสูงในการจัดหาและยังมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาในแต่ละปี มีอาคารปฏิบัติการ
หลายหลัง รวมถึงมีศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือราคาสูง จึงทาให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อ
หน่วยผลิตสูงกว่าคณะอื่นมาก
8. ควรมีการเตรียมการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
1. จัดส่งบุคลากรเข้าเป็นทีมคณะทางานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ไปเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ตามนโยบาย
2. แต่งตั้งคณะทางานเตรียมข้อมูลและศึกษาความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เพื่อเป็นการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สื่อสารให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลดีและผลเสียในการเป็นหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ มหาวิ ท ยาลั ย มี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขั น และมี ในกากับของรัฐต่อไป
ความคล่องตัวในการบริหาร
9. ควรนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามรายงานนี้
- มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี โดยน า
ไปจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการดังนี้
10. ควรศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและโครงสร้างเงินเดือน
1. จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลจากเงินรายได้เพื่อยกระดับสถานะลูกจ้างชั่วคราว
ของบุคลากร รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนามาปรับปรุง
ระบบการจัดสวัสดิการและโครงสร้างเงินเดือนให้บุคลากร ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
2. จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
3. จัดทาประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยฯ (กบม.) เรื่องกาหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่า
เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
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11. ควรศึกษาสาเหตุและปัจจัยการมีงานทาของบัณฑิตที่ลดลง
- สาเหตุและปัจจัยการมีงานทาของบัณฑิตที่ลดลง คือ หลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทาที่เป็นอาชีพอิสระ บัณฑิตเลือกงาน บัณฑิตเรียนตามกระแสนิยมไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตขาดความเชื่อมั่น
และตรงกับสาขาวิชาที่จบมีสัดส่วนอย่างไร
ในศักยภาพของตนเองที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน
ตารางแสดงร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาเป็นอาชีพอิสระและตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 จาแนกตามคณะ
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมมหาวิทยาลัย

12. ควรบริหารจัดการโครงการการบริการวิชาการในพื้นที่ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางของศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงการส่ งเสริ มให้ บุ คลากรและนักศึกษา

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระและมีงานทาตรงสาขา
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
อาชีพอิสระ

ตรงสาขา

อาชีพอิสระ

ตรงสาขา

อาชีพอิสระ

ตรงสาขา

5.00
5.00
14.00
13.00
11.00

95.00
95.00
86.00
87.00
89.00

2.00
20.00
13.00
19.00
13.00

88.00
80.00
87.00
81.00
87.00

3.00
12.00
30.00
18.00
12.00

97.00
88.00
70.00
82.00
88.00

จากตารางพบว่าข้อมูลโดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง บัณฑิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยทางานตรงตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 88.00 และอีกร้อยละ 12.00 ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อจาแนกข้อมูลเป็นรายคณะพบว่าข้อมูล
โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ส่วนใหญ่บัณฑิตของคณะครุศาสตร์มีงานทาตรงสาขามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 87.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 83.00
และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 81.00 ตามลาดับ
มหาวิทยาลัยดาเนินการดังนี้
1. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นกลุ่มย่อยในการดาเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะ
สถาบัน/สานัก ในการลงพื้นที่และติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการในทุกพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักละ
เป้าหมายรอง
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มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

ผลการดาเนินการ
2. การลงพื้นที่ดาเนินการโครงการทางมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการเข้าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่มีความสัมพันธ์ โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อให้บริการทางวิชาการร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดโครงการจิตอาสาทาความดีโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่นโครงการ
ทาความสะอาดพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งโซนพื้นที่ให้กับทางคณะและสถาบันในการนานักศึกษา
ทาจิตอาสาด้วยความดี
13. ควรมีการนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้
1. งานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์บัวดินเพื่อประโยชน์ทางการค้า ” โดย ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ผลการวิจัย
กับการพัฒนาท้องถิ่นให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ ทาให้ได้บัวดินสายพันธุ์ใหม่ที่มีอายุดอกนานขึ้นหรือขนาดดอกใหญ่ขึ้น ทาให้ดอกบัวดินได้รับการยอมรับและนาไปปลูก
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อการจัดสวนมากขึ้น โดยชุมชนที่ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองนาง ตาบลระโสม
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. งานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากข้าวมีสีของไทยในพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาส้ม” โดย ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
ผลการวิจัยทาให้สามารถผลิตปลาส้มที่ใช้ข้าวมีสีของไทยเป็นวัตถุดบิ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี ในลักษณะเป็นนักเก็ตปลาส้ม
ที่ผลิตด้วยเทคนิคการหมักที่สะอาดและใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ ซึ่งจะทาให้มีผู้บริโภคหลากหลายวัยมากขึ้น โดยหน่วยงาน
ผู้ใช้ประโยชน์ คือ กลุ่มอาชีพอาหารคาวหวาน ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มแปรรูป
ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
14. มหาวิทยาลัยควรนาข้อเสนอแนะจากรายงานและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยนาข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัย ไปดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนา มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
โครงการ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
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บทที่ 4
ผลประเมินการบริหารงานของอธิการบดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเดิม คือ ดร.เกษม บารุงเวช ดารงตาแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้อธิการบดีใหม่
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่
22 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาแล้ วเห็ นว่าอธิการบดี คนเดิมมีช่วงระยะเวลา
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า จึงมีมติให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีคนเดิม
หลังจากนั้น ได้กาหนดกรอบการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในบทที่ 4 ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
4.2 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงาน จาแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
4.2.1 ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายใน ผู้บริหาร และผู้แทนผู้บริหาร
4.2.2 ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอก ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
4.2.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่า
4.3 ผลจากการสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารงานของอธิการบดี
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4.1 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดาเนินการพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะของ
ผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
จากแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ ของอธิการบดี (ดร.เกษม บารุงเวช) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ
ของอธิการบดี 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร (ภาวะผู้นา นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้กาลังใจผู้ร่วมงาน เสียสละประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน มีการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลและความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิค
การบริหารที่นาไปสู่ความสาเร็จ)
2. ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ความเป็นตัวแทน
องค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้กากับ (Producer) ความเป็นผู้อานวยการ (Director) ความเป็น
นักกากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้คาปรึกษา (Mentor)
และความเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator))
3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริ ห ารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดาเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน จากแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด 500 คน
ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 361 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 เป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน 166 คน
ร้อยละ 46.00 และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 195 คน ร้อยละ 54.00 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 5 - 10 ปี ร้อยละ 36.00
ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 4.2
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร

3.96

0.69

มาก

3

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

4.00

0.69

มาก

2

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ

4.02

0.68

มาก

1

4.00

0.66

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.00 คะแนน) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
ระดับมาก (4.02 คะแนน) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ระดับมาก
(3.96 คะแนน)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 86 ตารางที่ 4.2 รายละเอี ย ดผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ นต่ อคุ ณลั กษณะของผู้ น าองค์ ก ร ประสิ ทธิ ภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร
1.1 ความเป็นผู้นาองค์กร
1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
2.1 การบริหารหน่วยงาน
2.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย
ค่าเฉลี่ยรวม
3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
3.1 การเรียนการสอน
3.2 การวิจัยและนวัตกรรม
3.3 การบริการวิชาการ
3.4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5 การดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

4.00
3.91
4.00

0.68
0.69
0.68

มาก
มาก
มาก

1
2

3.95
4.06
3.99
3.96
4.12
4.01

0.73
0.69
0.73
0.74
0.7
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
2
3
4
1

4.02
3.96
3.99
4.07
4.10
4.30

0.67
0.75
0.73
0.73
0.84
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
5
4
2
1

จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความเป็นผู้นาองค์กร 4.00 คะแนน ระดับมาก รองลงมา คือ สมรรถนะ
ของนักบริหารมืออาชีพ 3.91 คะแนน ระดับมาก
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
4.01 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 4.12
คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.96 คะแนน ระดับมาก
3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
4.02 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ 4.10 คะแนน
ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การวิจัยและนวัตกรรม 3.96 คะแนน ระดับมาก
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 87 ตารางที่ 4.3 รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

4.08
3.88
4.11
3.93
4.05

0.76
0.80
0.76
0.81
0.78

4.01
4.03
4.07
4.01
3.93
3.91
4.00

แปลผล

ลาดับ

0.82
0.86
0.84
0.81
0.86
0.85
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
11
1
8
4
7
5
3
6
9
10

3.76

0.92

มาก

8

3.96

0.91

มาก

2

3.88

0.85

มาก

7

3.89

0.86

มาก

6

3.94

0.79

มาก

4

3.91

0.84

มาก

5

3.95

0.93

มาก

3

3.98

0.87

มาก

1

3.91
3.96

0.87
0.84

มาก
มาก

ด้านที่ 1 ความเป็นผู้นาองค์กร
1. มีภาวะผู้นาโดยรวม
2. ความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถทางานในเชิงรุก
3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ดี
5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกลุม่ คนทีห่ ลากหลาย
6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนผูร้ ่วมงานทุกระดับ
7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้กาลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน
8. มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
9. มีความสามารถทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน
10. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง
11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่นาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ
1. มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้นา
การเปลีย่ นแปลง
2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับสามารถเจรจา
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร
3. มีความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้กากับ ที่สามารถเพิม่ ผลผลิต เพิม่ คุณภาพ
การให้บริการ กระตุ้นทีมงานให้ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้บริหารที่มีวสิ ัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างทั่วถึง เป็นผู้รเิ ริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่
5. มีความเป็นนักกากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัตติ ามคารับรองปฏิบตั ิ
ราชการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอานาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
7. มีความเป็นผู้ให้คาปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น
มุ่งผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
8. มีความเป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ
การบริหารงาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 88 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านความเป็ น ผู้น าองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 4.00 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4.11 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถทางานในเชิ งรุก 3.88
คะแนน ระดับมาก
2. ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.91
คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย
ที่เอื้อต่อการบริหารงาน 3.98 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้นาการเปลี่ยนแปลง 3.76 คะแนน ระดับมาก
ตารางที่ 4.4 รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
รายการประเมิน
ด้านที่ 1 การบริหารหน่วยงาน
1.มีความสามารถในการวางแผนกาหนดนโยบายและนาสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
5. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัย
6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
9. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถถ่ายทอดแก่บุคลากร นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยนามาผนวกกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อนา
องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
1. มีความสามารถในการพูด และการเขียนในโอกาสต่างๆ
2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตาม
อย่างมีเหตุมผี ล
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
5. ระดับความสาเร็จของความร่วมมือในการทางานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บุคคล และหน่วยงานภายนอก
ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

3.94

0.77

มาก

6

3.95

0.79

มาก

5

3.88
3.93
3.92
3.89
4.05
4.02
3.98

0.86
0.85
0.90
0.85
0.88
0.84
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

11
7
9
10
1
2
3

3.93

0.85

มาก

7

3.98

0.94

มาก

4

3.95
4.06
4.13
4.01
3.95

0.85
0.82
0.78
0.79
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
5

4.15
4.06

0.83
0.87

มาก

1

มาก

3

4.06

0.82

มาก
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- 89 ตารางที่ 4.4 ต่อ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

3.95
3.93

0.81
0.80

มาก
มาก

3
4

4.07

0.78

มาก

1

4.02

0.84

มาก

2

3.99

0.81

มาก

1. เป็นผู้มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ทันสมัยชัดเจน

3.96

0.84

มาก

3

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนา
องค์กร
3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัตติ น
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา
4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
5. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

3.97

0.77

มาก

2

3.99
3.92
3.96

0.78
0.86
0.81

มาก
มาก
มาก

1
4

4.11

0.74

มาก

4

4.16

0.77

มาก

2

4.18
4.14
4.02
4.12
4.01

0.80
0.77
0.83
0.78
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
5

ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. มีการวางแผนและบริหารอัตรากาลังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. มีการกาหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน พัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทีน่ าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการบริห ารหน่ว ยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ ย 3.95 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.05 คะแนน และน้อยที่สุด คือ
การมีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.88 คะแนน ระดับมาก
2. ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.06
คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
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- 90 4.15 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ
และคล้อยตามอย่างมีเหตุผล 3.95 คะแนน ระดับมาก
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน พัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.07 คะแนน และน้อยที่สุด คือ
การกาหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต 3.93 คะแนน ระดับมาก
4. ด้านการมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 3.96 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ
เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.99 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.92 คะแนน ระดับมาก
5. ด้านการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
4.12 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุม
อารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 4.18 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม 4.02 คะแนน ระดับมาก
ตารางที่ 4.5 รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

1. กาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และนาไปถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัตริ าชการ
2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF
4. มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
5. มีการสนับสนุนการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทาผลงานทางวิชาการ
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
8. มีการสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์
9. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั
10. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน

4.06

0.82

มาก

2

4.03

0.71

มาก

6

4.04
4.03
4.05

0.76
0.75
0.83

มาก
มาก
มาก

5
7
3

4.08
4.05
3.91
4.01

0.76
0.87
0.81
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

1
4
10
8

3.95

0.75

มาก

9

ค่าเฉลี่ย

4.02

0.79

มาก

ด้านที่ 1 การเรียนการสอน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 91 ตารางที่ 4.5 รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

1. มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัยอย่างชัดเจน และนาไปถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัติราชการ

3.98

0.82

มาก

3

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม

3.94

0.84

มาก

5

3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
4. มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง
5. มีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มผี ลงานด้านวิจัย
6. มีการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น
7. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการดาเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวิจัย
9. มีการจัดให้มสี ่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจยั นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ
1. มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน และนาไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ
2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม และมีการ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร
3. มีหลักสูตรในการบริการวิชาการทีส่ ามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
4. มีการกาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน
5. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และนาไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ชัดเจน และนาไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ
2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร
3. การจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา อนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม
4. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กบั ท้องถิ่น
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ด้านที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
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- 92 ตารางที่ 4.5 รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)
รายการประเมิน
6. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และนาไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีถัดไป
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8. มีการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผูเ้ รียนโดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทมี่ ุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
10. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ค่าเฉลี่ย
ด้านที่ 5 การดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
1. มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการตามแนว
พระราชดาริอย่างชัดเจน และนาไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ
2. มีการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
อย่างเหมาะสม
3. มีการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานโครงการตามแนว
พระราชดาริ
4. การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
อย่างต่อเนื่อง และนาไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการดาเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
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เฉลี่ย

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารบริ ห ารงานตามพั น ธกิ จ
แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน โดยข้อ
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทาผลงานทางวิชาการ 4.08 คะแนน
และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ 3.91 คะแนน ระดับมาก
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย 4.04 คะแนน
และน้อยที่สุด คือ การมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 3.89 คะแนน ระดับมาก
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- 93 3. ด้านการบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน โดยข้อ
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การกาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน
4.06 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีหลักสูตรในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้ เข้ามหาวิทยาลัย
3.94 คะแนน ระดับมาก
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.11 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 3.99 คะแนน ระดับมาก
5. ด้านโครงการตามแนวพระราชดาริ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการตาม
แนวพระราชดาริอย่างชัดเจน และนาไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.12 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การส่งเสริม
ให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ 4.08 คะแนน ระดับมาก

4.2 ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า มีผลการสัมภาษณ์ดังนี้
(1) ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในและผู้แทนผู้บริหาร
1.1 จุดแข็ง
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดบทบาทให้ชัดเจนและแสวงหาความร่วมมือ
ด้านการพัฒ นาท้องถิ่น เช่น ด้านเศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้ อม การศึกษา และให้ สถาบันอยุธ ยาศึกษา
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานตามพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรลงไปกากับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และมหาวิทยาลัย
จึงควรสร้างผลผลิตหรือผลงานที่จับต้องได้ รวมถึงการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับบริการของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อดึงให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก ดังนั้นควรส่งเสริมเพิ่มเติมการสร้างองค์ความรู้
งานวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองมรดกโลก เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ไปสู่สากล
1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาเป็นมหาวิทยาลั ยขนาดเล็ ก ควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาให้เหมาะสมและชัดเจน
2) ควรมีวิธีการจัดสรรแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงการลดต้นทุนต่อหน่วยและยกระดับผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพ
และการใช้ทรัพยากร
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- 94 (2) ผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
2.1 จุดแข็ง
1) มหาวิทยาลัยมีอัตราค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาใน
มาตรฐานเดียวกัน
2) นั กศึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นประชากรในท้ องถิ่ นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและพื้ น ที่ ก ารจั ด
การศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
3) มหาวิทยาลัยมีสถาบันอยุธยาศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยทางาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรท้องถิ่น เพื่อสืบสานและ
ต่อยอดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การคัดเลือกบุคลากรรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภั ฏ
การจัดลานวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในงานมรดกโลก
2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักสูตร ให้กับประชากรในพื้นที่
การจัดการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรที่เป็นสหกิจศึกษา โดยเน้นฝึกทักษะให้
นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
อดทน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีจิตให้บริการ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี เพื่อรองรับการประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ในคณะครุศาสตร์
(3) ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า
3.1 จุดแข็ง
1) มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศเกี่ยวกับอัต ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยจานวนกิจกรรมมีความเหมาะสมและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองตามกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2) มหาวิทยาลั ยมี กิ จกรรมที่ เสริ มประสบการณ์ โดยจั ดให้ มี การศึกษาจากแหล่ งเรียนรู้
ภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมจิตอาสา
3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น กิจกรรม
ด้านสุขภาพ การจัดอบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ
หนังสือราชการ เพื่อนาไปใช้ในการทางานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงห้องเรียนได้แก่ แสง
สว่าง ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานที่พักผ่อน
ระหว่างรอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ
3) มหาวิทยาลัยควรจัดสถานทีจ่ อดรถให้เป็นระเบียบ และการสร้างหลังคาที่จอดรถ
4) มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง
4) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย
3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างการ
เรียนการสอนในขณะที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
4) มหาวิทยาลั ยควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
รวมถึงมีมาตรการป้องกันผลกระทบจะอาจเกิดกับนักศึกษาจากการร้องเรียน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างทั่วถึง

4.3 ผลจากการสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรภายในต่อการบริหารงานของอธิการบดี

คณะกรรมการติ ดตามฯ ได้ มีก ารประชุ มเชิง ปฏิบั ติก าร เรื่อ ง “การรับ ฟัง ข้อ เสนอแนะ และ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2562 จานวน 448 คน มีข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจากการดาเนินงาน
จาแนกได้ 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ควรดาเนินการดังนี้
1.1) ส่ งเสริ มให้ เกิดการพั ฒ นาหลั กสู ต รแบบบูรณาการ พร้อ มทั้งสนับสนุนบุคลากร
งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2) กาหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยให้ค่าภาระงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
1.3) ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
1.4) ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสัน้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
1.5) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนาไปสู่หลักสูตรแบบปฏิบัติการ
1.6) สารวจและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
1.7) ส่งเสริมให้เกิดชมรมและสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น
1.8) เพิ่มอัตลักษณ์นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน
1.9) ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ควรดาเนินการดังนี้
2.1) จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้กับคณะมากขึ้น เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2) จัดหาฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3) มีทุนวิจัยและนวัตกรรมให้นักศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์งานของนักศึกษา
2.4) จัดระบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านการเงิน และ
การติดตามผลการวิจัย
2.5) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล
2.6) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท างานวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอก โดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2.7) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน
และการลงพื้นที่ชุมชน
2.8) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อยุธ ยาศึกษาเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดนโยบาย และ
งบประมาณของการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.1) กาหนดแนวทางหรือระเบียบด้านการจัดหารายได้จากการบริการวิช าการ เช่น
ระเบียบการเงิน งบประมาณ ตลอดจนการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ชัดเจน
3.2) เปิดโอกาสให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดพื้นที่การให้บริการวิชาการ
3.3) มีช่องทางหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการวิชาการ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การรับงานบริการวิชาการที่ชัดเจนในลักษณะ One stop service
3.4) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
3.5) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบันอยุธ ยาศึกษาเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการก าหนดนโยบาย และ
งบประมาณของการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ควรดาเนินการดังนี้
4.1) ปรับเกณฑ์การประเมินภาระงานด้านศิลปวัฒ นธรรมให้ เหมาะสม เมื่อเทียบกับ
ภาระงานสอน
4.2) สนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวางแผนดาเนินงานร่วมกับคณะ เพื่อลดความซ้าซ้อนของการจัดกิจกรรม
4.3) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้น
5) ด้านการบริหารจัดการ ควรดาเนินการดังนี้
5.1) กาหนดขั้ น ตอนการท างานด้า นต่ างๆ ให้ เกิ ดความกระชับ และรวดเร็ ว ขึ้ น เช่ น
การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบพัสดุ การเบิกค่ารักษาพยาบาล
5.2) พั ฒ นาระบบปฏิ ทิ น การจั ด กิ จ กรรมของทั้ ง บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการซ้าซ้อนในการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ
5.3) บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน
เช่น อาคารเรียน พื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) สื่อการเรียนการสอน ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.4) ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะให้ มากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจานวนผู้เรียน
5.5) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ทรัพยากร
และก่อให้เกิดความเสียหาย ซึง่ ยังขาดการติดตามตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น
5.6) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่จอดรถ ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา ตลอดจนการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
5.7) ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาไว้ให้ บริการ เช่น การใช้ฐ านข้อมูล
ต่างประเทศทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสรรให้
6) ด้า นการด าเนิน งานโครงการตามแนวพระราชดาริ แ ละพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10 ควรดาเนินการดังนี้
6.1) เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริและพระบรมราโชบาย
ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้คณะ/สาขาวิชาสามารถดาเนินโครงการได้ตามความต้องการของพื้นที่
6.2) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้
6.3) สร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทางให้ระดับคณะในการดาเนินโครงการ
6.4) จัดสรรภาระงานที่เหมาะสมกับพันธกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
การวิจัย มากกว่าการมอบหมายงานตามพื้นที่
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาผลการประเมินติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งประเมินคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มีสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผล
ผลการประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น
ตัวชี้วัดทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด ผลปรากฏบรรลุเป้าหมาย 42 ตัวชี้วัด ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 76.36)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสูงสุด (ร้อยละ 100.00) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัย
และนวัตกรรม
สาหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้นร้อยละ 78.73 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เบิกจ่ายร้อยละ 88.27
ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายทีร่ ฐั บาลกาหนดไว้ (ร้อยละ 100.00)
ด้านที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ คณะกรรมการติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.41 คะแนน) โดยองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก (5.00 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ
ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) ด้านการวิจัย ระดับ ดีมาก (4.70 คะแนน) และด้านการผลิตบัณฑิต ระดับดี
(3.89 คะแนน)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 98 ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของอธิการบดี
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.00 คะแนน) โดยมีผลการประเมินที่มีคะแนน
มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก (4.02 คะแนน) รองลงมา คือ
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับมาก (4.00 คะแนน) และด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร
ระดับมาก (3.96 คะแนน)
เมื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีตามค่าถ่วงน้าหนัก
ได้ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4.12 คะแนน) ดังตารางต่อไปนี้
หน่วย
นับ

คะแนนการ
ประเมิน

ค่า
นาหนัก

- การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

คะแนน

4.00

0.40

1.60

มาก

- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

4.41

0.30

1.32

มาก

คะแนน

4.00

0.30

1.20

มาก

4.12

มาก

การดาเนินงาน

ผลคะแนน x
การแปลผล
ค่านาหนัก

1. ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ผลการดาเนินงานของอธิการบดี
- ด้านคุณภาพการบริหารงาน
รวม (1+2)

5.2 อภิปรายผล
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี
5.2.1 ผลการประเมินการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่ มมหาวิทยาลั ยราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับแผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาการวิ จั ย และนวั ต กรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผลการประเมิน การดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ที่ประสบผลส าเร็จ โดยบรรลุ เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ซึง่ ดาเนินการประสบผลสาเร็จ เช่น ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ เป็นต้น
ส่วนด้านการเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 78.73
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐ บาลกาหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 21.27 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 88.27
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 99 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 – 2561) เฉลี่ยเพิ่มปีละ 24 ล้านบาท ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเงินสะสมคงคลัง
ลดลง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินสะสมคงคลัง เพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ทั้งด้านบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย รวมถึงค่าจ้างออกแบบอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.2.2 ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2559 - 2561 มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ะแนนเฉลี่ ย การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี
ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีระดับผลประเมินดี และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ต่ากว่าทุก
องค์ประกอบ (3.89 คะแนน) เนื่องจากตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
และมี 2 หลักสูตร ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ หลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรการท่องเที่ยว
5.2.3 ผลการประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.00 คะแนน) ด้านที่มีคะแนนผลการประเมิน มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานตามพันธกิจ ระดับมาก (4.02 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ระดับมาก (4.00 คะแนน) และด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ระดับมาก (3.96 คะแนน)
ทั้งนีผ้ ลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีมีจุดเด่นดังต่อไปนี้
1) ด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้
- ความเป็นผู้นาองค์กร คือ อธิการบดีมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ระดับมาก (4.11 คะแนน)
- สมรรถนะของนั กบริ หารมืออาชีพ คือ อธิการบดี มี ความเป็น ผู้ อานวยความสะดวก
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน ระดับมาก (3.91 คะแนน)
2) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
- การบริหารหน่วยงาน คือ อธิการบดีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับมาก
(4.05 คะแนน)
- การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย คือ อธิการบดีมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก ระดับมาก (4.15 คะแนน)
- การพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร คื อ อธิ การบดี มี การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ บุ คลากร
ทุกระดับ/ทุกสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับมาก (4.07 คะแนน)
- การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ อธิการบดียอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด
วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป ระดับมาก (3.99 คะแนน)
- การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย คือ อธิการบดีมีคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สุขุม
รอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา ระดับมาก (4.18 คะแนน)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 100 3) ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
- การเรียนการสอน คือ อธิการบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทาผลงานทาง
วิชาการ ระดับมาก (4.08 คะแนน)
- การวิจัยและนวัตกรรม คือ อธิการบดีมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย
ระดับมาก (4.04 คะแนน)
- การบริการวิชาการ คือ อธิการบดีมีการกาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ระดับมาก (4.06 คะแนน)
- การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ อธิการบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
ยกระดับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมาก (4.11 คะแนน)
- การดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ คือ อธิการบดีมีการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริอย่างชัดเจน และนาไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ
ระดับมาก (4.12 คะแนน)

5.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้ อเสนอแนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการไปตามข้อเสนอแนะแล้วรวม 14 ประเด็น
โดยที่สถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของรัฐบาลและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีปัจจัยภายนอกและภายในที่ต้องเร่งทบทวนผลการดาเนินงาน
โดยเร่งด่วน เช่น นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการผลิตกาลังคนในสาขาที่มีความต้องการสูง นโยบายจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบสนับสนุนวิจัย รวมทั้งนโยบายตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2560
ขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ก าลั ง ประสบกั บ ปั ญ หาจ านวนนั ก ศึ ก ษาเข้ า ใหม่ ล ดลง และมี ผ ลกระทบ
ทั้งรายได้ ภาระงานของอาจารย์ประจา การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้คุ้มทุนและคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการ
1.1 ควรเร่งปรับสมรรถนะของบุคลการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีขีดความสามารถ
ตามความรับผิดชอบทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ Competency อื่นๆ เพื่อรับภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว
1.2 ควรปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความคล่องตัวและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ควรเร่งทบทวนหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาสาระของรายวิชาให้เหมาะสม ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
1.4 ควรปรั บระบบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ทรัพย์สิ น ให้ เหมาะสมกับการแข่งขั น
โดยเน้นการเพิ่มรายได้ที่มิใช่จากเงินบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ให้มากขึ้น และลดรายจ่ายด้านบุคลากร
1.5 ควรวางระบบฐานข้ อมู ลและระบบสารสนเทศทั้ งมหาวิ ทยาลั ยที่ เชื่ อมต่ อกั นในลั กษณะ
Big data เพื่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจที่เหมาะสมรวดเร็วและแม่นตรง
1.6 ควรเตรี ย มการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยจากรู ป แบบการบริ ห ารที่ เป็ นส่ ว นราชการไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและแข่งขันได้ในอนาคต
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 101 2) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์หรือการสอนในทุกสาขาวิชา
ให้มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน เช่น การบูรณาการศาสตร์
ในสาขาวิชาชีพร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยใช้อาจารย์ร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ประจาให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 ควรปรับปรุงหลักสูตรทุกวิชาให้เป็น Program on Teens (student outcomes)
Assessment and continuous improvements โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีความสามารถในการบริหารหลักสูตรที่ดี และพัฒนาวิชาการต่างๆ ให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.4 ควรเร่งจัดหลักสูตรที่เป็น English Program (EP) และ Intensive Program (IP) ให้มากขึ้น
2.5 ควรใช้สื่อการสอนการเรียนรู้ด้วยระบบสื่อ Digital Online Program ทั้งหลักสูตรที่สอน
มุ่งปริญญาและการพัฒนาฝึกอบรม Non degree Program ที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทางานไป
ควบคู่กับการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับระบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งเวลาเรียน การ
ปฏิบัติงานจริ งคู่ไปกับ ภาคทฤษฎี การเทียบโอนประสบการณ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและ
การศึกษาตลอดชีวิต
2.6 ควรจั ดให้ มีกระบวนการพัฒ นานักศึกษาที่เน้นองค์ประกอบของการพัฒ นาทั้งวิช าชีพ
ทักษะชีวิต ความเป็นผู้นา (Soft skills) และเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur) เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) ให้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.7 ควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated
Learning (WIL) โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรหรือ
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน ใช้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติจริง ให้มีการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติจริง
2.8 ควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กิจการและหลักสูตรให้กับประชากรในพื้นที่จัดการศึกษา
ให้เพิ่มมากขึ้น
2.9 ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เช่น ปรับปรุงห้องเรียนในด้านแสงสว่าง
ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมทั้งสถานที่จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ
2.10 ควรส่งเสริมให้เกิดชมรมนักศึกษาและมีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น
2.11 ควรส่ งเสริ มและสนั บสนุน เทคโนโลยี ที่ทั นสมัย เพื่อ สนั บสนุน การเรีย นการสอนให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
3) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันทาวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้มีผลกระทบและเกิดประโยชน์
กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 102 3.2) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้น ทั้งด้านการจัดการและงบประมาณ เช่น เพิ่มประเภท
และงบประมาณของทุนในการทาวิจัย จัดทาฐานข้อมูลนักวิจัยจาแนกตามความเชี่ยวชาญเพื่อการเชื่อมโยง
โจทย์วิจัยกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพิ่มทุนวิจัยภายในคณะหรือหน่วยงาน ทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ทั้งในวารสารและการประชุมวิชาการ และเพิ่มช่องทางในการประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย
ให้มีขั้นตอนง่าย ชัดเจน และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
3.3) ควรเพิ่มการสร้างเสริมขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่มีผลงานวิจัย เช่น ส่งเสริมให้มีรางวัล
ค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์ที่นาเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ และพิจารณาความดีความชอบเพิ่มเติมให้กับ
คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น มีจานวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สูงสุด ได้รับงบประมาณทุนวิจัยสูงสุด มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
3.4) ควรจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเอื้อต่อกระบวนการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน
3.5) ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้าน
การเงิน และการติดตามผลการวิจัย
3.6) ควรส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
3.7) ควรมีกลยุทธ์และกระบวนการที่สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ให้มากขึ้น เช่น มีกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.8) ควรส่งเสริมให้เกิดการทางานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.9) ควรส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถมีผลงานที่ไปขอการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อเผยแพร่
3.10) ควรส่งเสริมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีศักยภาพ
ในการทาวิจัยให้สูงและรวดเร็วขึ้น
3.11) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาต่างๆ มีส่วนร่วมในการทาวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
3.12) ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน
และการลงพื้นที่ชุมชน
3.13) ควรสนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และงบประมาณ
ของการวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4) ด้านการบริการวิชาการ
4.1) ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานในการบริการวิชาการ แบบ One stop service
กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
4.2) ควรมีการสารวจปัญหาและความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.3) ควรจัดทาฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ ผลงานของบุคลากร เพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 103 4.4) ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการวิชาการ
4.5) ควรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ของการบริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทายาลัย
4.6) ควรมีการกากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี จนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
4.7) ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น
5) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1) ควรมีการกากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
5.2) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นตามอัตลักษณ์
ของพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองมรดกโลก
5.3) ควรให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐาน
5.4) ควรให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินกิ จกรรมตามพันธกิจร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น สภาวัฒนธรรม เป็นต้น โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.5) ควรส่งเสริมเพิ่มเติมการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย บทความวิชาการและเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับความเป็นเมืองมรดกโลกและเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล
5.6) ควรเสริมสร้างยกย่องเชิดชู หน่วยงาน บุคลากรที่ มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้มีขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทางานด้านนี้
5.7) ควรปรั บ เกณฑ์ภ าระงานด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรมให้ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลั ย ที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระงานด้านอื่นๆ
5.8) ควรส่ งเสริมให้บุ คลากรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมหรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากขึ้น
5.9) ควรสนับ สนุ นให้ ส ถาบันอยุธ ยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลั กด้านศิลปะและวัฒ นธรรม
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายกิจกรรมด้านนี้ โดยวางแผนร่วมกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการจัดกิจกรรม
6) ด้านการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดาริ
6.1) ควรเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานโครงการให้ชัดเจนและแพร่หลายเพื่อให้คณะ/สาขาวิชา
สามารถนาไปดาเนินการต่อยอดโครงการได้ตามความต้องการของพื้นที่
6.2) ควรมีการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมที่สามารถให้ได้รู้ถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป
6.3) ควรสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือกันในการดาเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเป็นแนวทางให้คณะ/สาขาวิชาสามารถดาเนินการโครงการได้อย่างประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น
6.4) ควรกาหนดภาระงานในการดาเนินการโครงการให้เป็นพันธกิจที่เหมาะสมของทุกคณะ
สถาบันและสานัก
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการนาเสนอ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นาเสนอรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
1. การเร่งปรับสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะอาจจะปิดตัวลง ส่วนหนึ่ง
เพราะไปไม่สามารถสอนให้คนที่เรียนไปทางานได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน Google
จึงควรเน้นด้านการพัฒนาการบริหารบุคคลให้มาก
2. การปรับปรุงหลักสูตรทุกวิชาให้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนา
หลักสูตรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันในอนาคต
3. ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานในการบริหารการวิชาการ แบบ One stop service กับชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะมีรูปแบบบริการวิชาการแบบใด ทั้งการบริการวิชาการ
ทีช่ ่วยสังคม และการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งหลายๆ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการหน่วยงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ซึ่งไปสอดคล้องกับการดาเนินการของคณะและ
สถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการเตรียมในเรื่องนี้
4. ควรให้ สถาบั น อยุ ธยาศึกษาเป็นหน่ว ยงานหลักในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเน้นในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยเพื่อสร้างภูมิปัญญา
และถ่ายทอด
5. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับมีภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ
วางแผนการบริหารงบประมาณอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ
6. ควรน าข้อมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการอภิปรายประเด็นต่างๆ
ในการประเมินด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา
7. การเตรีย มการเปลี่ ยนแปลงมหาวิทยาลั ยภายใต้ปัจจัยและสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลกระทบ
อย่างรวดเร็ว แต่ละหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่า
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงสิ่งที่ควรทาในระยะเร่งด่วน ระยะที่รอได้ และระยะปานกลาง
8. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
Digital transformation ในส่วนของการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การบริการการศึกษา และงานสนับสนุนการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรองรับ การก้าวสู่ Digital transformation โดยไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยี
แต่ต้องเปลี่ยนองค์ประกอบให้เป็นดิจิตัล ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กร การทางาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
9. มหาวิทยาลัยควรดาเนินการหลักสูตรที่ไม่มุ่งเน้นปริญญา (Non degree program) เป็น
รูปธรรมมากขึ้น
10. ควรนาข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมาประกอบการประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงภาวการณ์ต่างๆ มากขึ้น
11. มอบแต่ละหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาและดาเนินการ โดยขอให้ เร่งดาเนินการ
เพื่อนาเข้าเสนอในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ซึ่งพิจารณาในเบื้องต้นว่า เรื่องใดที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการแล้ว และเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ประธานกรรมการ
เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจามหาวิทยาลัยนเรศวร
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง - ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองประธาน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
กรรมการ
เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
กรรมการ
เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
- ข้าราชการบานาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง
5. รองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล
กรรมการ
เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาสังคมศาสตร์
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
- ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
กรรมการและเลขานุการ
เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาในการดาเนินการ
กิจกรรม
1. กำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน
2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี
ตำมหลักสมรรถนะนักบริหำรมืออำชีพ 8 สมรรถนะ
4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม
5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องภำยในมหำวิทยำลัย
6. เก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
7. สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม (7 หน่วยงำน)
8. สรุปข้อมูลทั้งหมด
9. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี
10. จัดทำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี
11. นำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี ต่อสภำมหำวิทยำลัย

ก.ย. 2562

ต.ค. 2562

พ.ย. 2562

ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563

ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
- ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
- ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงาน
- รายละเอียดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละหน่วยงาน
- ผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาของอธิการบดี (ดร.เกษม บารุงเวช) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสัมภาษณ์เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบสัมภาษณ์อธิการบดี
- แบบสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
- แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี ตามหลั ก สมรรถนะนั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ
( 8 สมรรถนะ) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 Innovator
- ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้นานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่ 2 Broker
- ผู้บริหารมีอานาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการนาเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
สมรรถนะที่ 3 Producer
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ทีมงานอุทิศทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ และ
มีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะที่ 4 Director
- ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังทีมงานอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน
- ผู้บริหารมีการกาหนดพันธกิจ เป้าประสงค์องค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
โครงการริเริ่มอย่างชัดเจนและบูรณาการ
- ผู้ บริ หารมีการออกแบบและจัดโครงสร้ างองค์ การสู่ องค์ การสมัยใหม่ เช่น องค์ การแห่ งการเรียนรู้
องค์การแห่งคุณธรรม และองค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น
สมรรถนะที่ 5 Monitor
- ผู้บริหารมีความสามารถในการกากับควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการกากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไปตามแผนที่
ได้กาหนดไว้
- ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการบริหาร

สมรรถนะที่ 6 Coordinator
- ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการจั ด ท าโครงการ การด าเนิ น โครงการ การติ ด ตามควบคุ ม วิ จั ย
ประเมินผลโครงการ
- ผู้ บริ หารมี ความสามารถในการออกแบบงานให้ จู งใจ เช่ น การหมุ นเวี ยนงาน การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอานาจการตัดสินใจ เป็นต้น
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงานข้ามสายงาน
แบบกระบวนการ
สมรรถนะที่ 7 Mentor
- ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก
- ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการทางาน
มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
สมรรถนะที่ 8 Facilitator
- ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง
- ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ตารางผนวกที่ 1 ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ ที่

ชื่อ ตัวชี้วัด

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้ อ งถิ่น
1 1.1 จำนวนโครงกำรทีม่ หำวิทยำลัยนำศำสตร์พระรำชำไปพัฒนำท้องถิ่น

ค่า เป้า หมาย

ผลการ
ด าเนิ น งาน

บรรลุ 
ไม่บ รรลุ 

ประเภทตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร

15 โครงการ

√

ยุทธศำสตร์

2

1.3 จำนวนโครงกำรทีม่ หำวิทยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม/งำนวิจัยเพือ่ แก้ปัญหำ/พัฒนำให้กบั ท้องถิ่น ในด้ำนเศรษฐกิจ

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร

44 โครงการ

√

3

1.4 จำนวนโครงกำรทีม่ หำวิทยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม/งำนวิจัยเพือ่ แก้ปัญหำ/พัฒนำให้กบั ท้องถิ่น ในด้ำนสังคม

ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร

38 โครงการ

√

4

1.5 จำนวนโครงกำรทีม่ หำวิทยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ /นวัตกรรม/งำนวิจัยเพือ่ แก้ปัญหำ/พัฒนำให้กบั ท้องถิ่น ในด้ำนสิ่งแวดล้อม

ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร

6 โครงการ

√

1.6 ร้อยละของผลงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมของชำติและท้องถิ่น
1.7 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนทีร่ ับบริกำรจำกมหำวิทยำลัย
KPI104 จำนวนชุมชนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
KPI105 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับกำรพัฒนำมูลค่ำ อย่ำงน้อย 1 ระดับ
KPI106 รำยได้ของชุมชนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ ขึ้น
KPI109 จำนวนผลงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทีส่ อดคล้องกับภูมปิ ัญญำท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชำติ
KPI110 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ชื่อตัวชี้วัด
KPI111 ร้อยละของกำรรับรู้ดำ้ นศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ ขึ้น

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
5 ชุมชน
5 ผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
27 โครงกำร/กิจกรรม
3,650 คน
ค่า เป้า หมาย
ร้อยละ 85

100
ร้อยละ 90.44
28 ชุมชน
12 ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 10
40 โครงการ
ผลการคน
12,907
ร้ดอยละ
าเนิ น89.64
งาน

ร้อยละ 70
ร้อยละ 20
20 โรงเรียน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
ร้อยละ 20
20 โรงเรียน
ร้อยละ 60

5
6
7
8
9
10
11
ลาดับที่
12

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึก ษา
1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูทมี่ งี ำนทำภำยใน 1 ปี
2 2.2 ร้อยละบัณฑิตครูทไี่ ด้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำนในท้องถิ่น
3 2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ ทีท่ มี่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง
4 2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำเพิม่ ขึ้น
5 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ ขึ้น
6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยงมีกำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
7 KPI204 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นทีม่ กี ำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
8 KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net) แต่ละวิชำผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

ผู้จั ดเก็ บ ข้อ มูล
และรายงานผล
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

√
√
√
√
√
√
บรรลุ√ 
ไม่บรรลุ
√ 

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ประเภทตัวชี้วัด
งบประมำณ

สอศ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สอศ.
ผู้จั ดเก็สอศ.
บข้อมูล
สอศ.
และรายงานผล

ร้อยละ 86
ร้อยละ 20
ร้อยละ 23
ร้อยละ 100
ร้อยละ 37.50

√
√
√
√
×

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

คคศ.
คคศ.
คคศ.
คคศ.
คคศ.

0
23 โรงเรียน
ร้อยละ 9

×
√
×

ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
งบประมำณ

คคศ.
คคศ.
คคศ.

2
3
4
5

2.2 ร้อยละบัณฑิตครูทไี่ ด้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำนในท้องถิ่น
2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ ทีท่ มี่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง
2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำเพิม่ ขึ้น
2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ ขึ้น
6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยงมีกำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
ลาดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
7 KPI204 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นทีม่ กี ำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ยุ ท ธศาสตร์
ที่ 2 การผลิ
และพัองถิ
ฒนา
คลากรทางการศึ
ก ษา
8 KPI205
นักเรียตนในท้
่นทีเ่ ข้ครูำร่แวละบุ
มโครงกำรมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net) แต่ละวิชำผ่ำน
1 เกณฑ์
2.1 ร้อคยละของบั
ณฑิต50ครูทขึ้นมี่ งไป
ี ำนทำภำยใน 1 ปี
ะแนนร้อยละ
2.2 ร้อยละบั
ณฑิตครูทยไี่นที
ด้รเ่ ับข้กำรบรรจุ
เข้ำทำงำนในท้องถิ่น
92 KPI207
จำนวนโรงเรี
ำร่วมโครงกำร
2.3 ร้อยละของโรงเรี
สพฐ. ในพืน้ ทีท่ มี่ หำวิำทนออกเขี
ยำลัยเป็ยนนได้
พีเ่ ลีเพิ้ยม่ง ขึ้น
103 KPI208
นักเรียนทีเ่ ข้ำยร่นวมโครงกำรสำมำรถอ่
2.4 ร้อยละครู
ละบุ์ขคองนั
ลำกรทำงกำรศึ
น้ ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำเพิม่ ขึ้น ำนสูงขึ้น
114 KPI209
ผลสัมแฤทธิ
กเรียนทีเ่ ข้ำร่กวษำของโรงเรี
มโครงกำรมียผนในพื
ลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่
2.5 ร้อยละของนั
ยนทีบสนุ
ม่ หำวิ
ทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net)
125 KPI210
จำนวนนักกเรีเรียยนในโรงเรี
นทีไ่ ด้รับสนั
นตำมโครงกำร
ล าดับ ที่
ชื่อ ตัวชี้วัด
แต่ละวิชผูำผ่้เรีำยนเกณฑ์
ะแนนร้
้นไปเพิดหนุ
ม่ ขึน้ และกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุน
13 KPI211
นกำรศึกคษำขั
้นพืนอ้ ยละ
ฐำนได้50รับขึกำรอุ
ยุ ท ธศาสตร์
ที่ 3ร้อการยกระดั
ณภาพการศึ
จั ยกและนวั
6 2.6
ยละของโรงเรีบคุยนที
ม่ หำวิทยำลักยษาเป็นการวิ
พีเ่ ลี้ยงมี
ำรนำนวัตตกรรม
กรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
1
3.1 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีบ่ ูรณำกำรกับหน่วยงำนระดับจังหวัด
7 3.2
KPI204
จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นทีม่ กี ำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
2
จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและสิ่งแวดล้อม
KPI205
นักเรีนยคุนในท้
องถิ่นทีเ่ กข้ษำภำยในระดั
ำร่วมโครงกำรมีบหลั
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net) แต่ละวิชำผ่ำน
38
3.4
ผลประเมิ
ณภำพกำรศึ
กสูตรอยู่ในระดับดี
4
3.5
ณภำพกำรศึ
เกณฑ์ผลประเมิ
คะแนนร้นอคุยละ
50 ขึ้นไปกษำภำยในระดับคณะ สถำบัน/สำนัก และมหำวิทยำลัย อยู่ในระดับดี
59
3.6
ร้
อ
ยละของบุ
ค
ลำกรสำยวิ
ด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
KPI207 จำนวนโรงเรียนทีเ่ ข้ำชร่ำกำรที
วมโครงกำร
6
3.7 ร้อยละของอำจำรย์ทมี่ คี ณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
107 3.8
KPI208
นักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้เพิม่ ขึ้น
ร้อยละของบัณฑิตทีป่ ระกอบอำชีพอิสระหรือสำมำรถสร้ำงงำนได้ดว้ ยตนเอง
118 3.9
KPI209
ผลสัมฤทธิกศึ์ขกองนั
นทีเ่ ข้ำกร่วำรทดสอบมำตรฐำนภำษำอั
มโครงกำรมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่
งขึย้น
ร้อยละของนั
ษำทีกผ่ เรี่ำยนเกณฑ์
งกฤษ CEFR ของมหำวิำทนสู
ยำลั
้ใช้บบัณ
129 3.10
KPI210ร้อยละควำมพึ
จำนวนนักเรีงพอใจของผู
ยนทีไ่ ด้รับสนั
สนุฑินตตำมโครงกำร
10 3.11 ร้อยละของอำจำรย์ทำวิจัยต่อจำนวนอำจำรย์ทงั้ หมด
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนได้รับกำรอุดหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุน
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3.12 ร้อยละของผลงำนวิจัยทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
3.13 ร้อยละของผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์
KPI305 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
KPI306 จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
KPI307 จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
KPI308 ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี)
KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
KPI310 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
KPI311 จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
KPI312 จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
KPI313 ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนสังคมศำสตร์
KPI335 จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 20
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บรรลุ
ไม่บ รรลุ
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งบประมำณ

งำนประกันคุณภำพ
สนอ.คคศ.
(กก.)
สนอ. (กก.)
คคศ.
งำนประกันคุณภำพ
คคศ.
ศศน.
งำนประกั
คุณภำพ
สนอ. น(กนผ.)
สนอ.สวพ.(กนผ.)
สวพ.
สวพ.
ควท.
ควท.
ควท.
ควท.

ร้อยละ 85
1,086 คน
1,377 คน
5,773 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
1,400 คน

ร้อยละ 88.37
1226 คน
1191 คน
4816 คน
ร้อยละ87.90
ร้อยละ 87.80
3524 คน

√
√
×
×
√
√
√

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ

ควท.
สนอ. (กนผ.)
สนอ. (กนผ.)
สนอ. (กนผ.)
งำนประกันคุณภำพ
งำนประกันคุณภำพ
ศศน.

14
15

KPI306 จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
KPI307 จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
KPI308 ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
16
เทคโนโลยี)
17 KPI309 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
18 KPI310 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
ลาดั19บที่ KPI311 จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
ชื่อตัวชี้วัด
20 KPI312 จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
21 KPI313
ผู้สำเร็ตจและพั
กำรศึกฒษำได้
ำนท
ำหรือคศึลากรทางการศึ
กษำต่อภำยในระยะเวลำ
ยุ ท ธศาสตร์
ที่ 2 การผลิ
นา งครู
และบุ
ก ษา 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์)
22 KPI314 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนสังคมศำสตร์
1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูทมี่ งี ำนทำภำยใน 1 ปี
23 KPI335 จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
2 KPI336
2.2 ร้อยละบั
ทไี่ ด้รับกำรบรรจุ
เข้ำทำงำนในท้
องถิ่น หรือ B2 (CEFR)
24
บัณฑิณตฑิมีตผครู
ลคะแนน
TOEIC มำกกว่
ำ 500 คะแนน
3 KPI337
2.3 ร้อยละของโรงเรี
ยน สพฐ.
ในพืน้ ตทีกรรมเพื
ท่ มี่ หำวิทอ่ กำรพั
ยำลัยฒเป็นำสั
นพีเ่ งลีคมและสิ
้ยง ่งแวดล้อม
25
จำนวนโครงกำรวิ
จัยและนวั
ร้อยละผลกำรวิ
จัยทีน่ ำไปประยุ
กต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรก
ลาดั264บที่ KPI338
้วัด ฒนำเพิม่ ขึ้น วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
2.4 ร้อยละครู
และบุคลำกรทำงกำรศึ
กษำของโรงเรี
ยนในพืน้ ชืที่อไ่ ด้ตัรวับชีำหนดนโยบำยของหน่
กำรพั
นำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน

5

2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนทีม่ หำวิทยำลัยเป็นพีเ่ ลี้ยง มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net)
ยุทธศาสตร์ ทแต่ี่ 4ละวิการพั
นาระบบบริ
ชำผ่ำฒนเกณฑ์
คะแนนร้หอารจั
ยละดการ
50 ขึ้นไปเพิม่ ขึ้น
16 2.6
4.1 ร้ร้ออยละของโรงเรี
ยละควำมพึงพอใจของผู
ร
้
ั
บ
บริ
ก
นเสีตยกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
ยนทีม่ หำวิทยำลัยำรและผู
เป็นพีเ่ ลีม้ ้ยสีงมี่วนได้
กำรนส่วำนวั
4.2 ร้อยละควำมพึ
งพอใจของนั
คลำกรที
ม่ ตี อ่ บรรยำกำศและสภำพแวดล้
อมภำยในมหำวิทยำลัย
72 KPI204
จำนวนโรงเรี
ยนในท้องถิกศึ่นกทีษำและบุ
ม่ กี ำรนำนวั
ตกรรมกำรจั
ดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
83 KPI205
กเรียนในท้องถินคุ่นณทีธรรมและควำมโปร่
เ่ ข้ำร่วมโครงกำรมีคงะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-Net) แต่ละวิชำผ่ำน
4.3 ระดับนัผลกำรประเมิ
ใสในกำรบริหำรงำน
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
4 เกณฑ์
4.4 จำนวนระบบงำน/ฐำนข้
อมูลเพือ่ กำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลัก
9 KPI207 จำนวนโรงเรียนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
10 KPI208 นักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้เพิม่ ขึ้น
11 KPI209 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนสูงขึ้น
12 KPI210 จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รับสนับสนุนตำมโครงกำร
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนได้รับกำรอุดหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุน

263 คน
1,101 คน

294 คน
1035 คน

√
×

ร้อยละ 80

ร้อยละ 94.67

√

ร้อยละ 85
1,086 คน
1,377
คน
ค่า เป้า หมาย
5,773 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 70
1,400 คน
ร้
อยละ
ไม่น้อยกว่
ำร้อ20
ยละ 20
โรงเรียน
(420โครงกำร)
60
ค่ร้าร้ออเป้ยละ
า หมาย
ยละ
20

ร้อยละ 88.37
1226 คน
ผลการ
1191 คน
ด4816
าเนิ น คน
งาน
ร้อยละ87.90
ร้อยละ 87.80
ร้อยละ 86
3524 คน
ร้ร้ออยละ
ยละ 7.06
20
ร้4อโครงการ
ยละ 23
ผลการ
ยละ 100
41.6
ร้ร้ออยละ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 37.50

ดาเนิ นงาน

ไม่บรรลุ 

ไม่น้อร้ยกว่
ำร้อ20ยละ85
อยละ
ไม่น้อ20ยกว่โรงเรี
ำร้อยละ85
ยน
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่
ำร้อ60
ยละ 85
ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ/ฐำน

ร้อยละ0 85
23ร้อยละ85
โรงเรียน
ร้อยละ87.91
9
ร้อยละ
1 ระบบ/ฐาน

20 โรงเรียน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
1,189 คน
ร้อยละ 100

23 โรงเรียน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
1189 คน
ร้อยละ 100

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ

ควท.
ควท.
ควท.

√
√
บรรลุ

×
ไม่บรรลุ
× 
√
√
√
√
√
×
บรรลุ√√ 
×
√

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ประเภทตั
วชี้วัด
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
งบประมำณ
ประเภทตั
วชี้วัด
ยุทธศำสตร์

ควท.
สนอ. (กนผ.)
ผูสนอ.
้จั ดเก็ บ(กนผ.)
ข้อมูล
และรายงานผล
สนอ. (กนผ.)
งำนประกันคุณภำพ
งำนประกันคุณภำพ
คคศ.
ศศน.
คคศ.
ศศน.
คคศ.
ผู้จัดเก็สวพ.
บข้อมูล
สวพ.
คคศ.

×

ยุทธศำสตร์

คคศ.

√
×
√√
×
√

ยุยุททธศำสตร์
ธศำสตร์
ยุงบประมำณ
ทธศำสตร์
ยุงบประมำณ
ทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์

√

√
√
√
√
√

งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ
งบประมำณ

และรายงานผล

สนอ.คคศ.
(กนผ.)
สนอ.คคศ.(กก.)
งำนประกัคคศ.
นคุณภำพ
สวท.
คคศ.
คคศ.
คคศ.
สนอ. (กนผ.)
สนอ. (กนผ.)

ตารางผนวกที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
ลาดับ
ที่
1
2
3

1
2

ชื่อตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้ ง มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้ งมีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

3

3.9 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ของมหาวิทยาลัย

4
5
6

KPI307 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
KPI311 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านสังคมศาสตร์)
KPI312 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์)

7

KPI336 บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)

ปัญหา/อุปสรรค
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และบริบท ที่แตกต่างกัน
2. ความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น สื่อการเรียนการ
สอน เป็นต้น
ครูโรงเรียนสาธิตไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดสูผ่ ู้ปฏิบัติงานระบบการติดตามในการขับเคลื่อนให้
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
เนื่องจากขาดการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงครู/นักเรียน แต่ละโรงเรียนส่วนใหญ่มี บริบทแตกต่างกัน ขาดระบบ
การติดตาม/กระบวนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงนักเรียนมีความรู้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
มีผู้ยื่นขอเปิดตาแหน่งทางวิชาการน้อย /ผลงานทางวิชาการของผู้ยนื่ ขอตาแหน่งไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ
อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่จบตามคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษามีความรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเดิมค่อนข้างอ่อนมาก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไข : ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและนามาแก้ไขโดยการวางแผนการ
ดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ/จัดทาแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หลักสูตรไม่เป็นทีต่ ้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง
หลักสูตรไม่เป็นทีต่ ้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง
หลักสูตรไม่เป็นทีต่ ้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง
นักศึกษามีความรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเดิมค่อนข้างอ่อนมาก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไข : ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและนามาแก้ไขโดยการวางแผนการ
ดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ/จัดทาแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โครงการด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริการวิชาการด้านการศึกษา
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา (Educational
Innovation )” สาหรับครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสังคมศึกษา
2. กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณค่าความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
7. กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง การสร้ า งสื่ อ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ยโปรแกรม
PowerPoint
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพื่ อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Logbook (PLC) สาหรับครูภาษาไทย
12. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
14. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”
15. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและกระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”
18. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดทา Logbook สาหรับ
ครูผู้สอน
20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
21. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
22. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ
23. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์
24. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชนเยาชนรู้เท่าทันสื่อ
25. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
26. การอบรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา-อ่างทอง กับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

27. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทาไข่เค็มดินสอพองสูตรสมุนไพรและไข่เค็มดองน้าเกลือ"
28. อบรมเทิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฎศิลป์สร้างสรรค์สาหรับครูระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านคลองทรายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวันผ้าป่าเช้ามืด ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจาลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) เพื่อปั้นนักโลจิสติกส์สู่ชุมชน
31. โครงการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
32. โครงการ ชาววิทย์ (สิ่งแวดล้อม) พบนักปราชญ์
33. โครงการ การจัดการเรียนการสอนบน Google Apps for Education
34. โครงการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
35. โครงการ รู้รอบเรื่องจุลินทรีย์
36. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
37. โครงการ การสกัดพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตน้ามันนวดแก้ปวดเมื่อย/คลายเส้น ให้กับ คณะครูและนักเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
38. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปในสานักงาน
39. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน
40. โครงการ การอบรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
41. โครงการ ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
42. โครงการส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ด้ านภาษาอั ง กฤษ ฟุต ฟิ ต ฟ.ฟั น ต าบลหั น สั ง อ าเภอบางปะหั น จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
43. โครงการส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ ฟุ ต ฟิ ต ฟ.ฟั น ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
44. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน บ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาน้องในชุมชน
46. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดทาแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
47. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
48. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการนาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน
49. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
50. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
51. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1
52. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 2
53. กิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด Library @ IT Fair 2019
54. กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
55. กิจกรรม อบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
56. กิจกรรม อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
57. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
58. งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด

การบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์สาหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพทางพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21
3. การบริหารจัดกาเรพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างตราสินค้าและสื่อดิจิตอลสาหรับธุรกิจชุมชน
5. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลกของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
8. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคานวณต้นทุนและการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. โครงการ การพัฒนาตาหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านบ้านคลองทราย
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
11. โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติวิศวกรรม
12. โครงการ การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ
13. โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อย่างง่ายในเชิงการค้า
14. โครงการ พัฒนาน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุธบาบัดที่ได้รับรองมาตรฐาน
15. โครงการ ระบบสูบน้าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร : การทาทาร์ตเห็ดอบชีส
17. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การพับ
เหรียญโปรยทานงานอุปสมบทจากใบลานและวัสดุธรรมชาติ
18. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาหารและด้านศิลปประดิษฐ์
19. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา)
20. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่
21. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
23. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์พวงหรีด
25. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา)
26. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
28. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง)
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สาหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
30. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)
31. โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

การบริการวิชาการด้านสังคม
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21"
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0
4. การคัดกรองและการให้คาปรึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
6. อบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน
7. อบรม English Edutainment day camp
8. อบรมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบ้านลาว
9. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกสาหรับเยาวชน
10. การจัดบริการวิชาการตามวิถีชีวิตมุสลิม
11. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
12. โครงการ ฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น
13. โครงการส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ "อาชี พ ผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ชี วิ ต ยามชรา" (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา)
14. โครงการส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ "อาชี พ ผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ชี วิ ต ยามชรา" (ต.หั น สั ง อ.บางปะหั น จ.
พระนครศรีอยุธยา)
15. โครงการปลูกจิตสานึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”
16. โครงการธรรมะอารมณ์ดีสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
17. โครงการนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ”
18. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน บ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
19. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน ตาบลคลองวัว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 1 พื้นที่
โครงการต่อเนื่อง)
21. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
22. โครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 6 พื้นที่
23. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชน/โครงการผลิ ตสื่อวีดิทัศน์/สารคดี เพื่อนาเสนอผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
24. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
25. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านอบทม อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง
26. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา ตาบลบ้านเลน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ตาบลเทวราช
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
31. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบรม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขดภาพและสิ่งแวดล้อม
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพสาหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย
4. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระตุกหัวใจ
5. โครงการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
6. โครงการ หลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี
7. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
8. โครงการ การอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นผู้นาด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ
9. โครงการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่)
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน
11. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (วิทย์สุขภาพฯ)

การบริการวิชาการด้านศาสตร์พระราชา
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจัดสานพัดชุมชนบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. โครงการส่งเสริมการปลู กผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสร้างรายได้" (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ๆละ 50,000)
4. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พของชุม ชนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพี ย ง "ผั ก พื้น บ้ า นสร้ า งอาชี พ" (จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ๆละ 50,000)
5. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ของชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง "มะนาวสร้ า งรายได้ " (จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ๆละ 50,000)
6. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
7. นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ

การบริการวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย
เพือ่ สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
3. การจัดบริการวิชาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน
4. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการบรรเลงรวมวงในแบบดนตรีร่วมสมัย
5. การอบรมการพัฒนาทักษะทางดนตรีโดยปราชญ์อาวุโส
6. โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา)
7. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1
8. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
9. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2
10. กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1
11. กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2
12. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
13. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
14. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย

โครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม
4. จิตอาสาสานึกรักษ์อยุธยามรดกโลก
5. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2562
6. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
7. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
8. การสืบสานวิถีประเพณีสงกรานต์ประจาปี 2562
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2562
10. กิจกรรมพีธีถวายเทียนพรรษา
11. กิจกรรมปฐมนิเทศ "บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่" ปี 2562
12. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม "ทาบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย"
13. กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา
14. กิจกรรมดอกบัวบูชาพระ วิสาขบูชา
15. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
16. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
17. กิจกรรมทาบุญใส่บาตรวันปีใหม่
18. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
19. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
20. กิจกรรมไหว้ครู
21. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
22. กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ
23. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
24. กิจกรรมไหว้พระวิษณุ (ไหว้ครูช่าง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
26. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง)
27. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
28. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1
29. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1
30. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2
31. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
32. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2
33. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 3
34. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

35. กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1
36. กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2
37. กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
38. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
39. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
40. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
41. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (วิทย์สุขภาพฯ)
42. โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
43. โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
44. โครงการ ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
45. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
46. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
47. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย
48. โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก
49. กิจกรรม วันสาคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)
50. กิจกรรม วันสงกรานต์
51. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ทาบุญวัดบรมพุทธาราม)
52. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)
53. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)
54. กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย
55. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)
56. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (หล่อเทียน)
57. กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)
58. โครงการ สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองเก่า
กับบริบทสังคมร่วมสมัย”
59. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 1
(วิจัยมรดกสถาปัตยกรรมในบริบทร่วมสมัยฯ)
60. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมที่ 2
(ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปะกรรมฯ)
61. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 1
62. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 2
63. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 3
64. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 4
65. กิจกรรมวันลอยกระทง

โครงการด้านการสืบสานโครงการตามพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
2. ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว
4. โครงการรักษ์น้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย
5. งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (3 กิจกรรม)
6. โครงการ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
7. โครงการ การใช้ประโยชน์และการขยายพันธ์พืชพื้นบ้านในตาหรับยาแผนโบราณ
8. โครงการ วัสดุกรองน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
9. โครงการ การกาจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนระดับครัวเรือน
10. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
11. โครงการ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
13. โครงการ การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจั ยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
17. นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ
18. นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ รัชกาลที่ 9
19. นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านของราชินี

ตารางผนวกที่ 3 ผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2561
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
การ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
3.00

3.52

3.52

ดี

ร้อยละ
32
ร้อยละ
48
5 ข้อ
5 ข้อ

ร้อยละ
27.41
ร้อยละ
30.03
6 ข้อ
6 ข้อ

3.43

พอใช้

2.50
5.00
5.00
3.89

ต้อง
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5 ข้อ
4
คะแนน

6 ข้อ
3.56

5.00
3.56

ดีมาก
ดี

4
คะแนน

4.98

4.98

ดีมาก

4.51

ดีมาก

เป้าหมาย

5 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ดีมาก

5 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ดีมาก

5 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
3.00

4.40

4.40

ดี

5 ข้อ

6 ข้อ

5.00
4.80
4.41

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

