รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ตาบลประตูชยั อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035 - 324176 email - pjiraporn@aru.ac.th
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คำนำ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 49 และมาตรา 50
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อประมวลข้อคิดเห็นเชิงพัฒนาและสะท้อนภาพของการพัฒนาเปรียบเทียบกับนโยบาย เป้าหมายที่กาหนดไว้
และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามบทบาทและภารกิจมากขึ้น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ช่วยให้ การดาเนิ นงานบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และหวังว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นเอกสารทีแ่ สดงทิศทางผลการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา 1 ปี และใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
หรือนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
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รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 2 สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.1 ประวัติความเป็นมา
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2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2549
2.5 การแบ่งส่วนราชการ
2.6 โครงสร้างการบริหารงาน
2.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2.17 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ภาคผนวก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่างลง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่างลง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 20/2559 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงานจากการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.13
ตารางที่ 2.14
ตารางที่ 2.15

จำนวนบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560
จำแนกตำมประเภทบุคลำกรและสำยงำน
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558 - 2560 จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนนักศึกษำและอำจำรย์ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2560
จำแนกตำมคณะและระดับกำรศึกษำของนักศึกษำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2558 (รุ่นปี 2554,รุ่นปี 2555)
และ 2559 (รุ่นปี 2555,รุ่นปี 2556) ระดับปริญญำตรี
(ภำคปกติ/ภำคพิเศษ) จำแนกตำมคณะ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2558 (รุ่นปี 2554) และ 2559
(รุ่นปี 2555) ของคณะครุศาสตร์ จำแนกตำมหลักสูตร ระดับปริญญำตรี
(ภำคปกติ/ภำคพิเศษ)
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559
(รุ่นปี 2556) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำแนกตำมหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ/ภำคพิเศษ)
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559
(รุ่นปี 2556) ของคณะวิทยาการจัดการ จำแนกตำมหลักสูตรระดับปริญญำตรี
(ภำคปกติ/ภำคพิเศษ)
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559
(รุ่นปี 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตำมหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ/ภำคพิเศษ)
เปรียบเทียบจำนวนครูต่อนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ ในสังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ปีกำรศึกษำ 2560
ข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำและผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของแต่ละคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำเปิดสอน
ในปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 จำแนกตำมคณะและระดับกำรศึกษำ
ข้อมูลหลักสูตรของคณะครุศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ข้อมูลหลักสูตรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
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ตารางที่ 2.16 รำยกำรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประเภทงบประมำณ
ตารางที่ 2.17 แสดงงบประมำณจำแนกตำมประเภทงบประมำณและประเภทรำยจ่ำย
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พ.ศ. 2559 - 2560
ตารางที่ 2.22 ข้อมูลนักวิจัย ผลงำนวิจัย และกำรเผยแพร่งำนวิจัย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 แยกตำมคณะ
ตารางที่ 2.23 กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร จำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560
ตารางที่ 2.24 แสดงงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จำแนกตำมหน่วยงำน
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และเอกชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 3.1 แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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บทสรุป
สำหรับผู้บริหำร
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. เพื่ อ รายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิ ทยาลั ย และอธิ การบดี
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ผลการประเมินในภาพรวมของการดาเนินงานทั้ง 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนประเมิน 3.56 คะแนน โดยด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนประเมิน 3.00 คะแนน ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90.49
ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 5.51 (เป้าหมายร้อยละ 96.00) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี คะแนนประเมิน 4.17 คะแนน สาหรับอธิการบดีมีคุณภาพการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนประเมิน 3.51 คะแนน
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1.1 การที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศและเป็นเมืองมรดกโลก
จึงควรปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการบริหารงาน และยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญในการ
นาศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการ
และธารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองมรดกโลก โดยเน้นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
1.2 เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
จึงควรมีการศึกษาเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดทา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูล
ด้านยุ ทธศาสตร์ และงบประมาณ หลั กสู ตร บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต การบริก ารวิช าการ การวิจั ย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดาริ เป็นต้น
1.3 ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ย มีง บประมาณจากเงินรายได้ค่ อนข้ างต่า เพีย งร้ อยละ 22.18 ของ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงควรหาแนวทางในการเพิ่มงบประมาณจากเงินรายได้ให้สูงขึ้น
เช่น เพิ่มหลักสูตรที่ตลาดต้องการ การบริการวิชาการ และงานวิจัยตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่ม จังหวัด
การหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการทางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

-ญ1.4 การจัดสรรงบประมาณควรแยกการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ออกจากการจัดสรรงบประมาณ
ที่เป็นงบรายจ่ายประจาและงบดาเนินงาน โดยใช้งบประมาณที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
1.5 วิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ที่ท้าทาย สร้างอัตลักษณ์ มองหากลยุทธ์ที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่จะให้บรรลุผลสาเร็จ มอบหมายและถ่ายทอด
การกากับดูแลรับผิดชอบให้กับทีมบริหาร ติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.6 ควรปรับปรุงบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สิ่งอานวยความสะดวก
อาคารสถานที่ให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
2.1 ควรให้ความสาคัญกับการปรับ ปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ และเน้นการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และควรสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
2.2 เนื่ องจากประชากรวัยเรียนในระดับต่างๆ ของประเทศลดลง มหาวิทยาลั ยควรทบทวน
แผนการจัดการศึกษา แผนการรับนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ (International
Program) รวมถึงหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
อี ก ทั้ ง ควรทบทวนการปิ ด หรื อ ยุ บ หลั ก สู ต รที่ จ ะไม่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการในอนาคต และเน้ น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 ควรเร่ งพัฒ นาอาจารย์ป ระจาให้ มีคุณ วุฒิ ระดับปริ ญญาเอก และมีตาแหน่ง ทางวิ ช าการ
ให้เพิ่มมากขึ้น ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ผ ลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยจัดให้ มี
ที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และให้แต่ละคณะมีแผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สอดคล้องกันด้วย
2.4 มหาวิทยาลัยควรปรับระบบการเรียนการสอน โดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
และวิ ช าต่ า งๆ ให้ มากขึ้น เพื่ อสร้ างบัณ ฑิ ตที่ มี ศัก ยภาพในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ รวมถึ งการพั ฒ นาทัก ษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทีส่ ูงขึ้น
2.5 เนื่องจากแผนการรับนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีแผนการรับนักศึกษา 2,040 คน แต่รับจริง 1,012 คน ซึ่งต่ากว่าแผนมาก และนักศึกษาคงอยู่
เหลือเพียง 891 คน มหาวิทยาลัย จึงควรทบทวนระบบการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
และหาข้อมูลว่าทาไมนักศึกษาจึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ต่ากว่าแผน เพื่อนาไปแก้ปัญหาให้ตรงจุด
ตรงประเด็น
2.6 ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา เช่น
วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น
2.7 ควรมีระบบพัฒนาครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล

-ฎ3. ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
3.1 มหาวิทยาลัยควรเน้นการทาวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมบริการ
รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยาให้เด่นชัดขึ้น
3.2 ปัจจุบันงบประมาณที่สนับสนุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 1.89 ของงบประมาณทั้งหมด
มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าให้มีงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยให้ได้ร้อยละ 5.00 ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
เพื่อสร้างความโดดเด่นทางวิชาการและการวิจัยให้เพิ่มขึ้น
3.3 ควรปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เน้นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสามารถ
ต่อยอดไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น โดยเน้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เชิงบูรณาการให้กับอาจารย์
และสร้างงานวิจัยที่เป็นทีมวิจัย และให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้ทาวิจัยเพิ่มขึ้น
3.4 ควรจัดให้มี Research and Innovation Hub เพื่อสร้างฐานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/ท้องถิ่น
3.5 ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดงานวิจัย องค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การพัฒนา และ
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร การคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน โลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ในจั ง หวั ด
การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกให้เป็นเมือง Smart City เป็นต้น
4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
4.1 ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเน้นย้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงควรแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เน้นสร้างผลผลิตและผลงานที่จับต้องได้ โดยให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับประชาชน
ในท้องถิ่นในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
4.2 มหาวิทยาลัยควรขยายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยเน้นโครงการตามแนวพระราชดาริ การยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบบูรณาการจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น
4.3 ควรเพิ่มหลั กสูตรการอบรมด้านการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และ
การบริการประชาชนให้มากขึ้น
4.4 ควรเพิ่มบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยเน้นให้อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการสร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

-ฏ5. ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
5.1 มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ในการพัฒนานักศึกษา คือ “ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา”
จึงควรจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด้ า นการเรี ย นการสอน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น
5.3 ควรพัฒนานักศึกษามีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเป็นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นเกิด มีความภาคภูมิใจในความเป็น“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
5.4 มหาวิ ท ยาลั ย ควรส่ ง เสริ ม ให้ ส มาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มี บ ทบาทในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง
การถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์การทางานให้กับนักศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
6. ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 มหาวิทยาลั ย มีที่ตั้ง อยู่ ภ ายในเมืองมรดกโลก ดังนั้นมหาวิทยาลั ยควรเป็นแหล่ งรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนใกล้เคียงให้กับประชาชน
6.2 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม
6.3 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยา
6.4 มหาวิทยาลัยควรเน้นการทาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการมรดกโลก เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยาให้เด่นชัดขึ้น
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บทที่ 1
บทนำและกรอบกำรประเมิน
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ 18/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ออกตามความในมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับดังกล่าวกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กาหนดวัตถุประสงค์
ของการติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และด้านคุณภาพการบริหารงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล
การจั ด ท ารายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทราบและพิจารณา
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
2. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
ช่วยแก้ปัญหา สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนให้ลุล่วงไปด้วยดี
3. บุคลากรทุกภาคส่ ว นในมหาวิทยาลั ยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภ ารกิจของตน
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน
4. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินนาไปสู่การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

1.4 กรอบและเกณฑ์กำรประเมิน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ค่าน้าหนัก 0.35
ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าน้าหนัก 0.35
ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ
ค่าน้าหนัก 0.30
ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หมำยเหตุ

1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนาผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี
2. ค่าน้าหนักกาหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน
ด้ำนที่ 1 ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ พิจารณางบประมาณ
จากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00)
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
แหล่งงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เทียบกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้อง
รองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพกำรบริหำรงำน คุณลักษณะ และประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน
ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ก) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
ด าเนิ น การรวบรวมแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามลักษณะการบริหารงาน
คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ลักษณะการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี
- ด้านการบริหารหน่วยงาน
- ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
- ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
- ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ด้านการมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ด้านพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
- ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator)
ความเป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้กากับ (Producer) ความเป็นผู้อานวยการ (Director)
ความเป็นนักกากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้คาปรึกษา
(Mentor) และความเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator))
2. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- การจัดการการเรียนการสอน
- การจัดการเกี่ยวกับการวิจัย
- การจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านการบริการวิชาการ
- การจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การจัดกิจกรรมและการดาเนินโครงการตามแนวพระราชดาริ
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แบบสอบถามความคิ ดเห็ นต่ อการบริ หารงานของอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมิน ความคิ ดเห็ น ต่อ คุ ณภาพการบริ ห ารงาน คุ ณ ลั ก ษณะ และ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของอธิการบดี
2.1 ลักษณะการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ได้แก่ ด้านการ
บริ ห ารหน่ ว ยงาน ภาวะผู้ น าและการท างานเป็นที ม การสื่ อสารและการสร้า งเครื อข่าย การพัฒ นา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากร การมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ พฤติ ก รรมการรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย
สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ
2.2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชดาริ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็น ฯ แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะ 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สถาบัน/สานัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอยุธยาศึกษา
ข) กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
ดาเนินการสั มภาษณ์ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียต่อคุณภาพการให้ บริการของมหาวิทยาลั ย
รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ในประเด็ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี ต ามความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ บ ริ ห าร
บุคคลภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า
แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนผู้บริหาร จานวน 9 คน ประกอบด้วย ตัวแทน
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหารจากคณะ สถาบัน/สานัก
กลุ่มที่ 2 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลั ย จานวน 11 คน
ประกอบด้ว ยตัว แทนจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และท้ องถิ่น (ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
ปลั ด จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
บริษัท โฮมโปร จากัด หนังสือพิมพ์แนวหน้า ผู้นากลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาหน่วยงานระดับสถาบัน/สานัก)
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จานวน 26 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาของ
แต่ละคณะ นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า
ของแต่ละคณะ
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1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินผล และกำรแปลผล
ด้ำนที่ 1 ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
และผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจ ารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่
รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละของ
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลดาเนินงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์คะแนนและระดับ
การแปลผลดังนี้
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

90.01 – 100
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 2559 โดยกาหนดช่วงคะแนนการประเมิน และระดับการแปลผล 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 ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
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ด้ำนที่ 3 ด้ำ นกำรบริ หำรงำน คุณ ลักษณะ และประสิทธิ ภ ำพ ประสิทธิ ผลกำรบริ หำรงำน
ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี
วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในแต่ละข้อคาถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น

ระดับควำมคิดเห็น
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

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 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการดาเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติความเป็นมา
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2549
2.5 การแบ่งส่วนราชการ
2.6 โครงสร้างการบริหาร
2.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.9 ข้อมูลด้านบุคลากร
2.10 ข้อมูลด้านนักศึกษา
2.11 ข้อมูลด้านหลักสูตร
2.12 ข้อมูลด้านงบประมาณ
2.13 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
2.14 ข้อมูลด้านการวิจัย
2.15 ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
2.16 ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.17 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.18 ข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
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2.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมรงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

-8-

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์ จานวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 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
พ.ศ. 2479 ย้ ายโรงเรียนจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารตาบลหั ว แหลม
แยกเป็นสองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
และ “โรงเรีย นฝึ กหั ดครู สตรีป ระกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา” พ.ศ. 2484 ได้ทาการย้าย
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับ วัดวรโพธิ์ (โรงเรียน
ประตูชัยในปัจจุบัน) โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ตาบล
หอรัตนชัย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 และได้เริ่มต้นผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ในปี พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมรงค์ 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 ต่อมาได้ทาการเปิดสอนถึง
ระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ. สูง) หลักสูตร 2 ปี และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิตสตรีบัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) เทคนิค
การอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชาเอก เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เท่านั้น
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตร
สาขาวิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมๆ กัน

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ภายในปี พ.ศ. 2564
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พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม
“ราชภัฏ” และตราสัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”
พ.ศ. 2547 มีการปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

พันธกิจ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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

มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่ า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีส มัยใหม่
ให้ เหมาะสมกับ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
การดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ

เน้ น ในการผลิ ต ครู เ พื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามความต้ อ งการของประเทศ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เน้นในการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมองค์กรและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาการและท้องถิ่น
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เอื้อต่อการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
เน้นการพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒ นธรรมอยุธยา และ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก และเป็นต้นแบบการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

4. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2549
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2.5 การแบ่งส่วนราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 และการแบ่ง
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานหลักจานวน 9 หน่วยงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ *สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในที่เทียบเท่าคณะ
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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

2.6 โครงสร้างการบริหารงาน

สภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
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อธิการบดี

คณบดี

ผู้อานวยการ ศูนย์/ สถาบัน/สานัก

รองคณบดี

รองผู้อานวยการ ศูนย์/สถาบัน/สานัก

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าสานักงาน/ผู้อำนวยกำรกอง

2.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

y

นายอภิชาติ
นายไพบูลย์
ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์
นายปราจิน
นายดารง
ดร.วราภรณ์
นายธวัชชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา
ดร.กฤษดา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์
ดร.สุรพงษ์
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์
ดร.ดุลย์พิชัย
ดร.เกษม
นายประพันธ์
ดร.อมรรัตน์
ดร.ศานติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
นายจิรศักดิ์
นายนพดล
ดร.อภิชาติ
นายกฤษณะ
นายปกาศิต
นายธาตรี

จีระวุฒิ
เสียงก้อง
อดิวัฒนสิทธิ์
เอี่ยมลาเนา
พุฒตาล
สีหนาท
กิจรัตนะกุล
วิทยาภิรักษ์
โรจนสุวรรณ
จุ้ยโต
มาลี
สมบัติสมภพ
โกมลวานิช
บารุงเวช
แสงทองดี
สนั่นเสียง
เล็กมณี
บุญญานุวัตร
ชุมวรานนท์
ปรางค์ทอง
พานสุวรรณ
กันอ่า
เจิมรอด
มหันตรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอโปรดเกล้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560)

2.8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

บารุงเวช
ชุมวรานนท์
ชนะโชติ
ภู่สาระ
สมัครกิจ
มหันตรัตน์
เจริญผล
ทามาลี
โชติเวศย์ศิลป์
สนั่นเสียง
ทรรพวสุ
สวัสดิกาญจน์
เล็กมณี
ประดับเพ็ชร์
เฮงสุวรรณ
บุญญานุวัตร
เดชสุระ
เตชวงษ์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ดร.เกษม
2. อาจารย์จิรศักดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
5. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์
6. อาจารย์ธาตรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท
8. ดร.กิติมา
9. ดร.ภาคิน
10. ดร.อมรรัตน์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์
12. รองศาสตราจารย์ศานิต
13. ดร.ศานติ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์
15. ดร.จงกล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
17. ดร.นริสานันท์
18. นางลักขณา

y

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 674 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 373 คน และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 301 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 - 2.2
ตารางที่ 2.1 จานวนบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 จาแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
ประเภทบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิชาการ

สนับสนุนวิชาการ

รวม

วิชาการ

สนับสนุนวิชาการ

รวม

วิชาการ

สนับสนุนวิชาการ

รวม

1. ข้าราชการพลเรือน
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. พนักงานราชการ
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
6. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
7. ครูโรงเรียนสาธิต

104
197
11
47

12
31
127
30
103
-

116
31
324
30
11
103
47

101
210
11
44

11
27
130
32
110
-

112
27
340
32
11
110
44

91
235
7
40

11
21
129
32
108
-

102
21
364
32
7
108
40

รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน)

359

303

662

366

310

676

373

301

674

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.1 จานวนบุคลากรทั้งหมดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 มีจานวน 662 คน 676 คน และ 674 คน ตามลาดับ โดยจาแนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จานวน 359 คน 366 คน และ 373 คน ตามลาดับ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 303 คน 310 คน และ 301 คน ตามลาดับ ซึ่งพบว่าจานวน
บุคลากรสายวิชาการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไม่เปลี่ยนแปลงมาก
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.9 ข้อมูลด้านบุคลากร

y

ตารางที่ 2.2 จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 จาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ

รวมบุคลากรทั้งหมด (คน)
สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ : สายวิชาการ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
บุคลากรสายวิชาการ (ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต)
บุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรสายวิชาการ
ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์
รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

57
15.88
234
65.18
68
18.94
312
254
81.41
38
12.18
9
2.88
47
15.06

116
38.28
168
55.45
18
5.94
1
0.33
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิชาการ สนับสนุนวิชาการ
366
310
1 : 1.04
52
14.21
244
66.67
70
19.13
322
264
81.99
40
12.42
7
2.17
47
14.60

113
36.45
172
55.48
24
7.74
1
0.32
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิชาการ
สนับสนุนวิชาการ
373
301
1 : 1.11
47
12.60
242
64.88
84
22.52
333
274
82.28
47
14.11
5
1.50
52
15.62

106
35.22
168
55.81
26
8.64
1
0.33
-

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.2 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ : บุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนเป็น 1 : 1.11 และร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มีตาแหน่ งทางวิช าการตั้งแต่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 15.62 ของจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2559
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิชาการ สนับสนุนวิชาการ
359
303
1 : 1.03

ปีงบประมาณ/ประเภทบุคลากร

y

2.10 ข้อมูลด้านนักศึกษา

ตารางที่ 2.3 จานวนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 จาแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา
หน่วยงาน

ปริญญาตรี

ปีการศึกษา
ภาคปกติ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560

1,541
1,486
1,712
1,828
1,121
1,171
775
815
5,149
5,300

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

2
584
455
885
654
154
101
1,625
1,210

จานวนนักศึกษา (คน)
ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
ภาคพิเศษ/ ภาคพิเศษ/ ภาคพิเศษ/
(คน)
รวม
กศ.บป.
กศ.บป.
กศ.บป.
1,543
1,486
2,296
2,283
2,006
1,825
929
916
6,774
6,510

215
196
215
196

233
162
46
24
25
37
304
223

11
11
11
11

2,002
1,855
2,342
2,307
2,031
1,862
929
916
7,304
6,940

*จานวน
อาจารย์
(คน)

จานวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ 1 คน

57
69
108
103
60
65
97
96
322
333

35.12
26.88
21.69
22.40
33.85
28.65
9.58
9.54
22.68
20.84

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.3 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนักศึกษาทั้งสิ้นจานวน 6,940 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6,510 คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 196 คน ระดับปริญญาโท 223 คน และระดับปริญญาเอก 11 คน ซึ่งคณะที่มีจานวนนักศึกษามากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2,307 คน รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 1,862 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 916 คน และจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
1 คน ในภาพรวมเป็น 20.84 คน โดยคณะที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 28.65 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.54 คน
หมายเหตุ *จานวนอาจารย์ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 6,940 คน โดยมีการจัดการศึกษาใน 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 - 2.10

y

พ้นสภาพนักศึกษา
ระหว่างศึกษา

นักศึกษาแรกเข้า
หน่วยงาน

ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
รุ่นปี 2554
รุ่นปี 2555

ปีการศึกษา 2559
รุ่นปี 2555
รุ่นปี 2556

รุ่นปี
2554

รุ่นปี
2555

รุ่นปี
2556

684

391

-

164

82

-

16

10

-

504

73.68

-

-

300

76.73

-

-

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

458

748

-

216

311

-

90

79

-

-

152

33.19

-

-

358

47.86

3. คณะวิทยาการจัดการ

-

670

812

-

292

415

-

86

49

-

-

292

43.58

-

-

350

43.10

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

519

549

-

287

220

-

102

51

-

-

130

25.05

-

-

278

50.64

877

946

16

288

179

504

73.68

574

28.16

300

76.73

986

46.75

1. คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

รวม

รุ่นปี รุ่นปี รุ่นปี รุ่นปี รุ่นปี รุ่นปี
2554 2555 2556 2554 2555 2556 จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

684 2,038 2,109 164

รวมสาเร็จการศึกษา 1,078 คน
ร้อยละ 46.25 ของนักศึกษาแรกเข้า

รวมสาเร็จการศึกษา 1,286 คน
ร้อยละ 51.44 ของนักศึกษาแรกเข้า

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.4 ผู้สาเร็จศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2554) และ 2559 (รุ่นปี 2555) จานวน 1,078 คน
คิดเป็นร้ อยละ 46.25 และจานวน 1,286 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเข้าพบว่าคณะที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ปีการศึกษา (ร้อยละ 46.25 และร้อยละ 51.44 ตามลาดับ) คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 73.68 และร้อยละ 76.73 ตามลาดับ ส่วนอีก 3 คณะ มีร้อยละ
ของผู้สาเร็จการศึกษาต่ากว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.4 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2554,รุ่นปี 2555) และ 2559 (รุ่นปี 2555,รุ่นปี 2556) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) จาแนกตามคณะ

y

หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
2. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
3. สังคมศึกษา (ค.บ.)
4. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
5. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
6. พลศึกษา (ค.บ.)
7. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.)
8. การสอนภาษาไทย (ค.บ.)
9. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
10. การประถมศึกษา (ค.บ.)
รวม

นักศึกษาแรกเข้า

พ้นสภาพนักศึกษา
ระหว่างศึกษา

ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2554 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2554

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2554

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2554

รุ่นปี 2555

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

92
75
163
171
96
54
33
-

47
38
44
46
43
46
44
40
43

18
21
26
52
18
18
11
-

8
14
3
9
6
18
6
12
6

7
3
2
1
2
1
-

1
1
7
1
-

67
54
134
117
77
34
21
-

72.83
72.00
82.21
68.42
80.21
62.96
63.64
-

38
24
41
36
37
22
37
28
37

80.85
63.16
93.18
78.26
86.05
47.83
84.09
70.00
86.05

684

391

164

82

16

10

504

73.68

300

76.73

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.5 ผู้สาเร็จศึกษาของคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2554) และ 2559 (รุ่นปี 2555) จานวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ73.68 และจานวน 300 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.73 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเข้า และในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสังคมศึกษา
(ค.บ.) ร้อยละ 82.21 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรพลศึกษา (ค.บ.) ร้อยละ 62.96 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตร
สังคมศึกษา (ค.บ.) ร้อยละ 93.18 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรพลศึกษา (ค.บ.) ร้อยละ 47.83
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2554) และ 2559 (รุ่นปี 2555) ของคณะครุศาสตร์ จาแนกตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

y

หลักสูตร
1. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
2. การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
4. ภาษาไทย (ศศ.บ.)
5. ดนตรี (ศศ.บ.)
6. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
7. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
8. นิติศาสตร์ (น.บ.)
9. ศิลปกรรม (ศศ.บ.)
รวม

นักศึกษาแรกเข้า

พ้นสภาพนักศึกษา
ระหว่างศึกษา

ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

52
119
57
31
35
24
44
96
-

63
139
199
48
35
36
47
160
21

19
51
27
13
16
9
26
55
-

26
50
81
17
23
15
19
71
9

11
14
10
9
18
6
4
18
-

3
28
13
1
2
3
4
23
2

22
54
20
9
1
9
14
23
-

42.31
45.38
35.09
29.03
2.86
37.50
31.82
23.96
-

34
61
105
30
10
18
24
66
10

53.97
43.88
52.76
62.50
28.57
50.00
51.06
41.25
47.62

458

748

216

311

90

79

152

33.19

358

47.86

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560

จากตารางที่ 2.6 ผู้สาเร็จศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 และจานวน 358 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.86 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเข้า และในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
(ศศ.บ.) ร้อยละ 45.38 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรี (ศศ.บ.) ร้อยละ 2.86 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรภาษาไทย
(ศศ.บ.) ร้อยละ 62.50 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรี (ศศ.บ.) ร้อยละ 28.57
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559 (รุ่นปี 2556) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาแนกตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

y

หลักสูตร
1. การบัญชี (บช.บ)
2. การจัดการ (บธ.บ)
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)
4. การตลาด (บธ.บ)
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
6. การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ)
7. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
8. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ)
9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
รวม

นักศึกษาแรกเข้า

พ้นสภาพนักศึกษา
ระหว่างศึกษา

ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

72
277
76
45
126
46
28

81
311
109
26
92
65
31
36
61
812

30
119
30
19
64
19
11

45
170
48
11
58
25
13
19
26
415

9
18
7
8
30
4
10

9
16
6
3
9
1
5

33
140
39
18
32
23
7

45.83
50.54
51.32
40.00
25.40
50.00
25.00

-

-

-

-

86

49

292

43.58

28
125
56
12
25
39
13
17
35
350

34.57
40.19
51.38
46.15
27.17
60.00
41.94
47.22
57.38
43.10

-

670

-

292

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560

จากตารางที่ 2.7 ผู้สาเร็จศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 และจานวน 350 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.10 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเข้า พบว่าในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (บธ.ม.) ร้อยละ 51.32 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) และในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ) ร้อยละ 60.00 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) ร้อยละ 27.17
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559 (รุ่นปี 2556) ของคณะวิทยาการจัดการ จาแนกตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

y

หลักสูตร
1. เกษตรศาสตร์ (วท.บ)
2. เคมี (วท.บ)
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ)
4. คณิตศาสตร์ (วท.บ)
5. สาธารณสุขชุมชน (วท.บ)
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ)
7. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ)
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ)
9. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
10. จุลชีววิทยา (วท.บ)
11. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ)
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ)
13. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
รวม

นักศึกษาแรกเข้า

พ้นสภาพนักศึกษา
ระหว่างศึกษา

สาเร็จการศึกษา
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

รุ่นปี 2555

รุ่นปี 2556

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

16
22
39
15
171
66
41
32
81
16
20
519

26
17
14
29
39
80
14
41
46
8
26
14
195
549

4
10
19
5
82
45
30
13
59
11
9
287

13
7
4
18
4
45
8
14
28
4
12
7
56
220

8
6
13
6
26
19
3
8
3
1
9
102

2
8
2
7
7
5
12
4
2
1
1
51

4
6
7
4
63
2
8
11
19
4
2
130

25.00
27.27
17.95
26.67
36.84
3.03
19.51
34.38
23.46
25.00
10.00
25.05

11
10
2
9
28
28
1
15
14
2
14
6
138
278

42.31
58.82
14.29
31.03
71.79
35.00
7.14
36.59
30.43
25.00
53.85
42.86
70.77
50.64

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560

จากตารางที่ 2.8 ผู้สาเร็จศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2558 และ 2559 จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 25.05 และจานวน 278 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.64 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับนักศึกษาแรกเข้าพบว่าในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาธารณสุข
ชุมชน (วท.บ.) ร้อยละ 36.84 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) ร้อยละ 3.03 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากที่สุด คือ
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) ร้อยละ 71.79 น้อยที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) ร้อยละ 7.14
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.8 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่นปี 2555) และ 2559 (รุ่นปี 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาแนกตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

y

จานวนอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา

จานวน
นักเรียน (คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

จานวนนักเรียน
ต่อครู 1 คน

1. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

212

6

2

8

26.50

2. โรงเรียนประถมสาธิต

418

10

1

11

38.00

3. โรงเรียนสาธิตมัธยม

565

18

3

21

26.90

1,195

34

6

40

29.88

โรงเรียน

รวม

ที่มา โรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 3 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.9 ในปีการศึกษา 2560 จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 3 โรงเรียน มีจานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น 1,195 คน ครูที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ รวมจานวน 40 คน ซึ่งมีจานวนนักเรียนทั้ง 3 ระดับ ต่อครู 1 คน
คิดเป็นจานวนนักเรียน 29.88 คน
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- สัดส่วนครูต่อจานวนนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 1 : 20
- สัดส่วนครูต่อจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 : 30
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบจานวนครูต่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีการศึกษา 2560

y

ผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนผู้มีงานทา

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต

จานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา (คน)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

1. คณะครุศาสตร์

526

508

96.58

433

85.24

4.44

มาก

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

219

181

82.65

124

68.51

4.28

มาก

3. คณะวิทยาการจัดการ

206

192

93.20

133

69.27

4.23

มาก

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216

177

81.94

168

94.92

4.38

มาก

1,167

1,058

90.66

858

81.10

4.33

มาก

หน่วยงาน

รวม

ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 1,167 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 1,058 คน คิดเป็นร้อยละ 90.66 บัณฑิตมีงานทา 858 คน ร้อยละ 81.10 โดยบัณฑิตที่มีงานทามากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 94.92
รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 85.24 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 68.51
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน คุณภาพบัณฑิตจากทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับมาก โดยบัณฑิตจากคณะที่มี ค่าเฉลี่ ย
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.44 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.23
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.10 ข้อมูลภาวะการมีงานทาและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของแต่ละคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 (ปีทสี่ าเร็จการศึกษา)

y

2.11 ข้อมูลด้านหลักสูตร

ตารางที่ 2.11 จานวนหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 - 2560
จาแนกตามคณะและระดับการศึกษา
หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวม

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวม

1. คณะครุศาสตร์

10

1

2

1

14

10

1

2

-

13

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

1

-

16

15

-

-

-

15

3. คณะวิทยาการจัดการ

10

-

1

-

11

10

-

1

-

11

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

-

-

15

15

-

-

-

15

50

1

4

1

56

50

1

3

-

54

รวม

ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.11 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมดจานวน 54 หลักสูตร โดยจาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 50 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 จานวนหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรลดลงจานวน 2 หลักสูตร
ซึง่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยามีการจัดการศึกษาแยกตามหลักสูตร
จานวนทั้งสิ้น 54 หลักสูตร ที่เปิดสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังตารางที่ 2.11 – 2.15

ตารางที่ 2.12 ข้อมูลหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 5 ปี
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 5 ปี
พลศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 5 ปี
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 ปี
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
สังคมศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 5 ปี
การประถมศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 5 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
(หลักสูตร 1 ปี)
12. การบริหารการศึกษา (ค.ม. )
13. การจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)
รวม

รอบระยะเวลา
ของหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ

2557 - 2561
2558 - 2562
2557 - 2561
2558 - 2562
2558 - 2562
2558 - 2562
2557 - 2561
2557 - 2561
2557 - 2561
2558 - 2562

2561
-

2562





-

2563






2558 - 2562

-

-



2557 - 2561
2556 - 2560




-

-

1

6

6

ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.12 ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 13 หลักสูตร
โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จานวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จานวน 6 หลักสูตร
และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จานวน 6 หลักสูตร
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักสูตร

ตารางที่ 2.13 ข้อมูลหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ
2560

2561

2562

2563

2564

y

1. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



2. ภาษาไทย (ศศ.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



3. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

4. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



5. นิติศาสตร์ (น.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



6. การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



7. ดนตรี (ศศ.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



8. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



9. ศิลปกรรม (ศศ.บ.)

2556 - 2559



-

-

-

-

10. สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.)

2556 - 2559



-

-

-

-

11. ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)

2556 - 2559



-

-

-

-

12. ปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



13. ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)

2557 - 2560

-



-

-

-

14. ดนตรีสากล (ศศ.บ.)

2557 - 2560

-



-

-

-

15. ภาษาจีน (ศศ.บ.)

2558 - 2561

-

-



-

-

3

2

1

1

8

รวม

ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.13 ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จานวน 15 หลักสู ตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุง ให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จานวน 3 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561
จานวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จานวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จานวน 1 หลักสูตร
และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 จานวน 8 หลักสูตร
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักสูตร

รอบระยะเวลา
ของหลักสูตร

ตารางที่ 2.14 ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
รอบระยะเวลา
ของหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ
2560

2561

2562

2563

1. การบัญชี (บช.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



2. การจัดการ (บธ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



3. การตลาด (บธ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



5. การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



6. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



8. เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ (บธ.บ.)

2556 - 2559



-

-

-

9. การเป็นผูป้ ระกอบการ (บธ.บ.)

2558 - 2561

-

-



-

10. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)

2558 - 2561

-

-



-

11. บริหารธุรกิจ (บธ.ม.)

2557 - 2560

-



-

-

1

1

2

7

รวม

ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.14 ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง หมด
จานวน 11 หลักสู ตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุง ให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จานวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561
จานวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 หลักสูตร และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2563
จานวน 7 หลักสูตร
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักสูตร

ตารางที่ 2.15 ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
รอบระยะเวลา
ของหลักสูตร

ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ
2560

2561

2562

2563

2564

1. คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

2558 - 2561

-

-



-

-

3. เคมี (วท.บ.)

2556 - 2559



-

-

-

-

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

5. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)

2558 - 2561

-

-



-

-

6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง (ทล.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

7. เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

8. จุลชีววิทยา (วท.บ.)

2560 - 2563

-

-

-



9. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

11. วิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.)

2559 - 2562

-

-

-



-

12. สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.)

2560 - 2563

-

-

-

-



2560 - 2563

-

-

-

-



2556 - 2559



-

-

-

-

2557 - 2560

-



-

-

-

2

1

2

7

3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(วท.บ.)
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
13.

15. เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)
y

รวม

ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.15 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จานวน 15 หลักสู ตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จานวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561
จานวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จานวน 7 หลักสูตร
และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 จานวน 3 หลักสูตร
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักสูตร

2.12 ข้อมูลด้านงบประมาณ

ตารางที่ 2.16 รายการงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

ร้อยละ

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

จานวน (บาท)

ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

392,082,800.00 77.25 402,683,100.00 77.82

10,600,300.00

2.70

2. งบรายได้

115,498,458.00 22.75 114,756,320.00 22.18

-742,138.00

-0.64

507,581,258.00 100.00 517,439,420.00 100.00

9,858,162.00

1.94

รวม

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 517,439,420.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 9,858,120.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.94 แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 402,683,100.00 บาท ร้อยละ 77.82 และงบรายได้
จานวน 114,756,320.00 บาท ร้อยละ 22.18 ดังภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวนทั้งสิ้น 517,439,420.00 บาท

y
114,756,320 บาท
ร้อยละ 22.18

งบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้
402,683,100 บาท
ร้อยละ 77.82
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 517,439,420.00 บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.16 – 2.17

ประเภทรายจ่าย/ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ. 2559

1. งบบุคลากร

พ.ศ. 2560

220,466,100.00 228,297,000.00

2. งบดาเนินงาน
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร
4.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เรียนฟรี)
4.3 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เตรียมความ
พร้อมสูอ่ าเซียน)
4.4 งบเงินอุดหนุนกองทุนวิจัย

5. งบรายจ่ายอื่น

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ
ตามประเภทรายจ่าย
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559
เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-)

25,278,140.00 245,572,980.00 253,575,140.00

3.26

34,414,000.00

72,061,608.00

70,609,514.00

97,410,708.00 105,023,514.00

7.82

118,340,900.00 116,011,900.00

9,019,548.00

11,369,069.00 127,360,448.00 127,380,969.00

0.02

16,225,900.00

13,455,200.00

4,056,400.00

3,244,400.00

20,282,300.00

16,699,600.00

- 17.66

7,038,500.00

7,138,200.00

2,500,000.00
56,400.00

1,500,000.00
244,400.00

2,500,000.00
7,094,900.00

1,500,000.00
7,382,600.00

-40.00
4.06

2,900,000.00

-

-

-

2,900,000.00

-

ปี 60 ไม่ได้รบั การจัดสรร

6,287,400.00

6,317,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

7,787,400.00

7,817,000.00

0.38

5,254,022.00

4,255,197.00

16,954,822.00

14,760,197.00

- 12.94

11,700,800.00
รวม

พ.ศ. 2559

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

25,106,880.00

25,349,100.00

3. งบลงทุน

งบประมาณรายได้

10,505,000.00

392,082,800.00 402,683,100.00 115,498,458.00 114,756,320.00 507,581,258.00 517,439,420.00

1.94

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.17 พบว่าในภาพรวมของงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงบประมาณทั้งสิ้น 517,439,420.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 9,858,162.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 2.2
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.17 แสดงงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณและประเภทรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

y

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
20,282,300 บาท
ร้อยละ 4.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

16,654,822 บาท
ร้อยละ 3.34

16,699,600 บาท
ร้อยละ 3.23

14,760,197 บาท
ร้อยละ 2.85
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2.2 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

127,360,448 บาท
ร้อยละ 25.09

97,410,708 บาท
ร้อยละ 19.19

245,572,980 บาท
ร้อยละ 48.38

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

127,380,969 บาท
ร้อยละ 24.62

105,023,514 บาท
ร้อยละ 20.3

253,575,140 บาท
ร้อยละ 49.01

y

2.13 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ

ตารางที่ 2.18 แสดงงบประมาณและจานวนโครงการจาแนกตามประเภทงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ประเภทงบประมาณ

จานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)
จานวน

1. งบประมาณแผ่นดิน

75

402,683,100.00

ร้อยละ
77.82

2. งบรายได้

138

114,756,320.00

22.18

213

517,439,420.00

100.00

รวม

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณทั้งสิ้น 517,439,420.00 บาท
ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจานวน 213 โครงการ ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน 75 โครงการ
งบประมาณร้อยละ 77.82 และงบรายได้ 138 โครงการ งบประมาณร้อยละ 22.18
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย
รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 213 โครงการ ซึ่ งได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณและโครงการตามประเภทงบประมาณ
รายละเอียดดังตารางที่ 2.18 – 2.19

y

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

แหล่งเงิน/จานวนโครงการและงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบรายได้
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
11
13,680,320.00
8
15,262,258.00
7
1,192,800.00
14
3,556,882.00
16
1,173,320.00
43
2,688,562.00
15
11,554,300.00
11
2,657,367.00
5
9,317,000.00
10
2,352,500.00
8
829,000.00
5
1,139,500.00
5
10,040,000.00
9
3,704,075.00
8
354,896,360.00
35
79,862,136.00
3
3,533,040.00
75
402,683,100.00
138
114,756,320.00

รวม
โครงการ
19
21
59
26
15
13
14
43
3
213

งบประมาณ
28,942,578.00
4,749,682.00
3,861,882.00
14,211,667.00
11,669,500.00
1,968,500.00
13,744,075.00
434,758,496.00
3,533,040.00
517,439,420.00

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.19 แสดงงบประมาณและจานวนโครงการจาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 213 โครงการ พบว่าหน่วยงาน
ที่มีการดาเนินงานโครงการมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 59 โครงการ รองลงมา คือ สานักงานอธิการบดี 43 โครงการ และน้อยที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 3 โครงการ ทั้งนี้ไม่รวมโครงการจากงบรายจ่ายอื่นๆ จากหน่วยจัดหารายได้ จานวน 21,820,487.00 บาท
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.19 แสดงงบประมาณและจานวนโครงการจาแนกตามหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

y

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น
9,790,800.00 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง คือ กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) , งบประมาณแผ่นดิน (วช.) , ทุนภายนอก และทุนวิจัยจากคณะ
รายละเอียดดังตารางที่ 2.20 - 2.22
ตารางที่ 2.20 แสดงรายการงบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
แหล่งทุนวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน (บาท)

ร้อยละ

จานวน (บาท)

ร้อยละ

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้)

1,750,000.00

26.28

1,760,000.00

17.97

+0.57

2. งบประมาณแผ่นดิน (วช.)

2,700,000.00

40.45

6,352,000.00

64.88

+135.26

3. ทุนภายนอก

1,410,000.00

21.12

325,000.00

3.32

-76.95

1,160,000.00
250,000.00

17.38
3.75

ไม่ได้รับจัดสรร
325,000.00
3.32

+30.00

815,000.00

12.21

1,353,800.00

13.83

+66.11

6,675,000.00

100.00

9,790,800.00

100.00

+46.68

- ทุนวิจัยจาก สกอ.,สกว.
- ทุนวิจัยจากท้องถิ่น

4. ทุนวิจัยจากคณะ
รวม

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบการดาเนินงานด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่างบประมาณด้านการวิจัย จาก
ทุกแหล่งทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.68 โดยมีงบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57 งบประมาณแผ่นดิน (วช.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 135.26 ทุนภายนอก
(สกอ., สกว.,ท้องถิ่น) ลดลงร้อยละ 76.95 และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากคณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.11
หมายเหตุ วช. = สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ สกอ. = สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ สกว. = สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.14 ข้อมูลด้านการวิจัย

y

ตารางที่ 2.21 ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

พ.ศ. 2560

322

*326

4 คน

54 (16.77)

89 (27.30)

35 คน (ร้อยละ 10.53)

3. ผลงานวิจัย

63

124

61 ผลงาน

4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย

88

155

67 ผลงาน

4.1 ISI

5

0

ไม่มีการเผยแพร่

4.2 Scopus

8

16

8 ผลงาน

4.3 TCI กลุ่ม 1

6

10

4 ผลงาน

4.4 TCI กลุ่ม 2

10

43

33 ผลงาน

4.5 ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

7

12

5 ผลงาน

4.6 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

44

74

30 ผลงาน

4.7 วารสาร (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)

8

0

ไม่มีการเผยแพร่

รายการ
1. บุคลากรสายวิชาการ
2. นักวิจัย (ร้อยละของนักวิจัย)

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.21 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่เป็ นนักวิจัย เพิ่มขึ้น 35 คน ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 61 ผลงาน และมีผ ลงานวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารต่างๆ เพิ่มขึ้น 67 ผลงาน
หมายเหตุ *จานวนบุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์ต่างชาติ (47 คน)

- 38 –

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

เปรียบเทียบข้อมูลปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559
(+)เพิ่มขึ้น , (-)ลดลง

ปีงบประมาณ

รายการ

คณะครุศาสตร์

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)
2. นักวิจัย (คน)
ร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ
3. ผลงานวิจัย
ร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ
4. การเผยแพร่งานวิจัย
4.1 Scopus
4.2 TCI กลุ่ม 1
4.3 TCI กลุ่ม 2
4.4 ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
4.5 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

69
12
17.39
12
17.39
24
1
1
5
3
14

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
96
18
18.75
20
20.83
48
0
2
29
3
14

คณะวิทยาการจัดการ
65
11
16.92
11
16.92
21
0
2
4
0
15

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
96
48
50.00
81
84.38
62
15
5
5
6
31

รวม
326
89
27.30
124
38.04
155
16
10
43
12
74

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าในภาพรวมร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ซึ่งคณะที่มีร้อยละมากที่สุด คือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 50.00 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.92 และในภาพรวมร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 38.04
ซึง่ คณะทีม่ ีร้อยละมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 84.38 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.92
ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ รวม 155 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 21 ผลงาน
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.22 ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามคณะ

y

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้ น
3,000,000.00 บาท โดยมีโครงการด้านการบริการวิชาการจานวน 97 โครงการ ซึง่ ได้จัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.23
ตารางที่ 2.23 การจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการจาแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ

418,700.00
426,600.00
237,000.00
334,170.00
883,730.00
292,300.00
134,300.00
2,726,800.00

15
18
8
17
28
13
4
103

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

16
17
13
18
18
11
4
97

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

7.48
12.52
13.92
7.73
8.63
12.90
11.69
10.02

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52 และน้อยที่สุด คือ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.69
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.15 ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

y

2.16 ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตารางที่ 2.24 แสดงงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์

จานวน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โครงการ กิจกรรม
1
6

จานวน (บาท)
168,000.00

ร้อยละ
14.83

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

4

100,000.00

8.83

3. คณะวิทยาการจัดการ

3

3

71,080.00

6.28

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

6

135,520.00

11.97

-ไม่มีโครงการ-

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา

7

15

650,000.00

57.39

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

8,000.00

0.70

รวม

16

35

1,132,600.00

100.00

ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.24 พบว่างบประมาณที่จัดสรรในส่วนของการดาเนินการตามพันธกิจด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท ดาเนินงาน 16 โครงการ 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.22
จากงบประมาณการดาเนิน งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(จานวน 517,439,420.00 บาท) ซึง่ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา
ร้อยละ 57.39 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 14.83 และน้อยที่สุด คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 0.70
หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากไม่ใช่พันธกิจหลัก

2.17 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท โดยมีโครงการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 16 โครงการ 35 กิจกรรม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจาแนกตาม
หน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.24

ตารางที่ 2.25 แสดงงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้รับการจัดสรร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

จานวน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โครงการ

กิจกรรม

จานวน (บาท)

ร้อยละ

1. คณะครุศาสตร์

1

4

200,000.00

10.64

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

2

150,000.00

7.98

3. คณะวิทยาการจัดการ

1

1

20,000.00

1.06

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

22

820,200.00

43.62

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

17

560,000.00

29.78

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

1

2

80,000.00

4.25

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

50,000.00

2.66

รวม

9

49

1,880,200.00

100.00

ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

y

จากตารางที่ 2.25 พบว่างบประมาณที่จัดสรรในส่วนของการดาเนินการตามพันธกิจ ด้านการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวนทั้งสิ้น 1,880,200.00 บาท ดาเนินงาน 9 โครงการ 49 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 0.26 จากงบประมาณการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (จานวน 517,439,420.00 บาท) ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้ อยละ 43.62 รองลงมา คื อ สถาบัน วิจั ยและพั ฒ นา ร้อ ยละ 29.78 และน้ อยที่สุ ด คื อ
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.06
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงาน
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น 1,880,200.00 บาท
โดยมี โ ครงการด้ า นการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จ านวน 9 โครงการ 49 กิ จ กรรม
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.25

2.18 ข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยดาเนินงานด้านความร่วมมือ ทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมีความร่วมมือกับ 6 ประเทศ รวม 13 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2.26
ตารางที่ 2.26 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลา
ดับ

สถาบัน/องค์กร
ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

1

Kyoto Junior High School
attached to Kyoto University of
Education ประเทศญี่ปุ่น
Guangxi University for
Nationalities Appendix 1 On
Cooperation of “3+1” สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Na Ning Ding Qian Yin Business
Service LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน

24 ธันวาคม 2560
ต่อเนื่องทุกปี

โรงเรียนสาธิตมัธยม

8 เมษายน 2556
ถึง 8 เมษายน 2561

คณะวิทยาการจัดการ -แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์
-แลกเปลี่ยนการเยือนผู้บริหาร

9 มิถุนายน 2558
ถึง 9 มิถุนายน 2563

คณะวิทยาการจัดการ - ความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษา
ให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Asia Euro University ราชอาณาจักร
กัมพูชา

16 กันยายน 2557
ถึง 16 กันยายน2562

ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

14 พฤศจิกายน 2557
ถึง 14 พฤศจิกายน
2562

คณะวิทยาการจัดการ -แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา/แลกเปลีย่ น
สิ่งพิมพ์/แลกเปลี่ยนการเยือนผู้บริหาร/
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ -แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ /พัฒนาและดาเนินการ
พระนครศรีอยุธยา
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน/งานวิจัยร่วมกัน /
แลกเปลีย่ นอาจารย์/นักศึกษา /พัฒนาหลักสูตร/
แลกเปลีย่ นผู้แทนและวัฒนธรรม /ทานุบารุงห้อง
อยุธยา-เปอร์เซีย

2

3

4
5

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมความร่วมมือ
- แลกเปลีย่ นอาจารย์ นักศึกษา
- แลกเปลีย่ นกิจกรรมทางการศึกษา

รูปแบบความร่วมมือ
Active
MOU

Non-Active
MOU

Active
MOA

หมายเหตุ



-

-

-



-

-

ไม่มีนักศึกษา มรภ.อย. เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยน Guangxi
University



-

-

รับนักศึกษามาเรียนปริญญาตรีที่
มรภ.อย. ปัจจุบันมีนกั ศึกษา ดังนี้
นักศึกษาชัน้ ปี 4 (2คน) ปีที่ 3 (5
คน) ปีที่ 2 (3คน) ปีที่ 1 (2 คน)



-

-

-



-

-

-
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา มีค วามร่ ว มมื อทางวิช าการและวิ จัย รวมถึ งการแลกเปลี่ ยนบุค ลากรและนัก ศึก ษา
กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

y

ลา
ดับ

7

8

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

Victoria University of Wellington
ประเทศนิวซีแลนด์

9 มิถุนายน 2558 –
9 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

-แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา/สิ่งพิมพ์
-ทางานวิจัย/จัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน

Toyo University ประเทศญี่ปุ่น

14 มีนาคม 2560 –
14 มีนาคม 2563

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

- การแลกเปลี่ยนสื่องานวิจยั /เอกสาร
สิ่งพิมพ์/การทาวิจัย/อาจารย์/นักศึกษา
และข้อมูลอื่นๆ/การพัฒนาและการ
ดาเนินการทางวิชาการร่วมกัน/การเยือน
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
-แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา/หนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ/วัฒนธรรม/ผู้บริหาร/หลักสูตร
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการและ
การบริหาร/นักศึกษา/การขยายโอกาสการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา
-ความร่วมมือในการทาวิจยั /นาเสนอ
ผลงานวิจัย
- การแลกเปลี่ยนการวิจัย/อาจารย์/ นักเรียน
การบริหาร/พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
- การพัฒนาและการทางานของโปรแกรม
วิชาการ/โครงการวิจยั ในองค์กร/หลักสูตร/
การทางานร่วมกันทางวัฒนธรรม

2 พฤษภาคม 2560 –
2 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2558
ถึง 24 พฤศจิกายน
2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

10 University of Management and
Economics, Cambodia
ราชอาณาจักรกัมพูชา

3 ธันวาคม 2558
ถึง 3 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

11 Tianjin Shengna Science CO., Ltd
and Technology Ayutthaya Technical
College สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคอยุธยา

23 พฤษภาคม 2560
ถึง 23 พฤษภาคม 2563

9

กิจกรรมความร่วมมือ

Anqing Normal University of The.
People's Republic of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Shih Chien University, Taiwan, R.
O.C สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รูปแบบความร่วมมือ
Active
MOU

Non-Active
MOU

Active
MOA

หมายเหตุ



-

-

- เดินทางไปในปี พ.ศ. 2558
(2 คน)/ปี พ.ศ. 2559 (2 คน)
ปี พ.ศ. 2560 ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน
จากมหาวิทยาลัย



-

-

-



-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

- ทาความร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยี
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6

สถาบัน/องค์กร
ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

y

ลา
ดับ

สถาบัน/องค์กร
ที่ดาเนินการทาความร่วมมือ

ระยะเวลา

13 Asia Euro University
ราชอาณาจักรกัมพูชา

7 กรกฎาคม 2558
ถึง 7 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมความร่วมมือ
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ระหว่างสองสถาบัน/ทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
- แลกเปลีย่ นผลงานความเป็นเลิศระหว่าง
สองสถาบัน/อาจารย์/นักศึกษา
- ศึกษาวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน
- แลกเปลีย่ นอาจารย์/นักศึกษา

รูปแบบความร่วมมือ
Active
MOU

Non-Active
MOU

Active
MOA

หมายเหตุ

-



-

-

-

-



-

8

4

1
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.26 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน จานวน 6 ประเทศ รวม 13 กิจกรรม ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลการดาเนินกิจกรรม (Active MOU) จานวน 8 ฉบับ ความร่วมมือที่ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
(Non - Active MOU) จานวน 4 ฉบับ และข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลการดาเนินกิจกรรมล่าสุด (Active MOA) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ

Memorandum of Understanding (MOU) คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Memorandum of Agreement (MOA) คือ รายละเอียดตามข้อตกลงความร่วมมือ
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

12 Tianjin Bohai Vocational Technical 22 พฤศจิกายน 2560
- 22 พฤศจิกายน 2563
College สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้รับผิดชอบ

y

2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ

ตารางที่ 2.27 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับ

โครงการความร่วมมือ

หน่วยงานที่ร่วมทาความร่วมมือ
ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมความร่วมมือ

รูปแบบความร่วมมือ
Non-.
Active
Active Active
MOU
MOA
MOU

1

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะครุศาสตร์

- จัดกิจกรรมร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กบั โรงเรียน
ขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

-

-



2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ

- ออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นให้กับชุมชนในท้องถิ่น

-

-



3

การประกันคุณภาพการศึกษา

- การจัดการเรียนการสอน/การวิจยั /การบริการ
วิชาการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การจัดการเรียนการสอน/การวิจยั /การบริการ
วิชาการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-



การสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ พัฒนา
บุคลากรเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านนักศึกษา
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านการวิจัย

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-

4

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
( 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 7 พฤษภาคม 2560)

-

-



บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
(11 มิถุนายน 2557)
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษา



-

-



-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- จั ด การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน (ไฟฟ้ า )
ให้กับนักศึกษา



-

-

5
6

การพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจของ
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

7

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15
(ไฟฟ้า)
พระนครศรีอยุธยา

- จัดทาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ
รวม 32 กิจกรรม จานวน 32 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 10 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง หน่วยงานราชการ 5 แห่ง หน่วยงานเอกชน 1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
2 แห่ง ซึ่งดาเนินงาน โดยหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.27

y

โครงการความร่วมมือ

หน่วยงานที่ร่วมทาความร่วมมือ
ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯ
ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกิดประโยชน์
ทางวิชาการในระดับสูง

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูม"ิ
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนบางไทรวิทยา
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมความร่วมมือ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี



-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการอบรมเทคนิคปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรูท้ างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาทั้งสอง สาหรับครู-อาจารย์ และนักเรียน
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
- ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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y

โครงการความร่วมมือ

17
18
19
20

การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯ
ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกิดประโยชน์
ทางวิชาการในระดับสูง

21
22
23
24
25

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจกรรม
นักศึกษา

หน่วยงานที่ร่วมทาความร่วมมือ
ระยะเวลาดาเนินการ
โรงเรียนราชสถิตวิทยา
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนอุทัย
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
(ดาเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 27 มกราคม 2559
ถึง 27 มกราคม 2562)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ (ดาเนินการ 26 กุมภาพันธ์
2558 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (ดาเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (ดาเนินการ 12 กันยายน
2558 ถึง 12 กันยายน 2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ดาเนินการ 11 กันยายน
2557 ถึง 11กันยายน 2560)

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กิจกรรมความร่วมมือ
- พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการอบรมเทคนิคปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรูท้ างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาทั้งสอง สาหรับครู-อาจารย์ และนักเรียน
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
- ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- จัดตั้งเครือข่าย
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ข้อมูล
- จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพร่วมกัน



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-

-



-

-



-



-

-



-

-
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y

โครงการความร่วมมือ

26

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งาน
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท
ฐานข้อมูลออนไลน์ (online Databases)
การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายประกัน
คุณภาพ เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ตอ้ งดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เพือ่ การอนุรกั ษ์มรดกโลก
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เพือ่ การอนุรกั ษ์มรดกโลก
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เพือ่ การอนุรกั ษ์มรดกโลก

27

28

29

30
31
32

หน่วยงานที่ร่วมทาความร่วมมือ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมความร่วมมือ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จั ด การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา
- พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ
(19 สถาบัน)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ (online Databases)

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวมด้านความร่วมมือภายในประเทศ



-

-



-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

26

2

4

ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 2.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศทั้ง ภาครัฐและเอกชน จานวน
32 แห่ง ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีผลการดาเนินกิจกรรม (Active MOU) จานวน 26 ฉบับ ความร่วมมือที่ไม่มีผลการดาเนินกิจกรรม (Non - Active MOU)
จานวน 2 ฉบับ และข้อตกลงความร่วมมือที่ดาเนินกิจกรรมล่าสุด (Active MOA) จานวน 4 ฉบับ
หมายเหตุ

Memorandum of Understanding (MOU) คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Memorandum of Agreement (MOA) คือ รายละเอียดตามข้อตกลงความร่วมมือ
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y
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บทที่ 3
ผลประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง หมด 7 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3 สถาบัน/สานัก คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา
และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัย และจัดทาสรุปผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ผลการดาเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
3.2 ผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม
3.3 ผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.4 ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย
3.5 ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
3.6 ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.7 ผลการดาเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดาริ
3.8 ผลการดาเนิ นงานด้านความร่ว มมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้านการใช้จ่ ายงบประมาณ คณะกรรมการติ ดตามฯ ได้รวบรวมผลการใช้ จ่ ายงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรเทียบกับร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 – 3.2
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณดาเนินงาน
ที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

402,683,100.00

369,333,479.22

91.72

2. งบเงินรายได้

114,756,320.00

98,872,362.14

86.16

517,439,420.00

468,205,841.36

90.49

ประเภทงบประมาณ

รวม

ผลการเบิกจ่าย

เปรียบเทียบร้อยละเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
เป้าหมาย

(+)สูง/(-)ต่า
-4.28

96.00

-9.84
-5.51
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.1 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 90.49
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 5.51 เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณพบว่างบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 91.72 และงบเงินรายได้
มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 86.16
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3.1 ผลการดาเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

งบประมาณดาเนินงาน
ทีไ่ ด้รับการจัดสรร (บาท)
28,702,578.00
4,749,682.00
3,861,882.00
14,211,667.00
11,669,500.00
1,968,500.00
13,744,075.00
434,998,496.00
3,533,040.00
517,439,420.00

เปรียบเทียบร้อยละเบิกจ่าย
กับเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

26,911,652.44
4,368,406.28
3,460,732.91
13,293,640.10
11,567,276.41
1,701,516.00
11,851,913.95
391,776,627.82
3,310,075.45
468,241,841.36

93.76
91.97
89.61
93.54
99.12
86.44
86.23
90.06
93.69
90.49

เป้าหมายร้อยละ

96.00

(+)สูง/(-)ต่า

-2.24
-4.03
-6.39
-2.46
3.12
-9.56
-9.77
-5.94
-2.31
-5.51

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคิดเป็นร้อยละ 90.49 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00) ร้อยละ 5.51 เมื่อพิจารณาแยกตามหน่วยงานพบว่ามี 1 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร้อยละ 99.12 และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.23
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

3.2 ผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ 3.3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ ร้อยละ
8
2
80.00 20.00

ผลการดาเนินงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์
จัดสรร (บาท)

ร้อยละ

เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ

18,179,384.00

3.51

16,901,545.76

92.97

1. การผลิตและพัฒนาครูสคู่ วามต้องการของประเทศ

10

2. การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

11

5

6

45.45

54.55

17,851,160.00

3.45

17,339,144.48

97.13

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

9

9

-

100.00

-

1,594,580.00

0.31

1,350,736.00

84.71

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

8

4

4

50.00

50.00

479,814,296.00

92.73

432,614,403.12

90.16

รวม

38

26

12

68.42

31.58

517,439,420.00 100.00 468,205,829.36 90.49
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.3 เมื่อพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่างบประมาณที่จัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 92.73 และจัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 3
น้อยที่สุด ร้อยละ 0.31 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดใน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บรรลุ 26 ตัวชี้วัด จาก 38 ตัวชี้วัด ร้อยละ 68.42 ไม่บรรลุ 12 ตัวชี้วัด ร้อยละ 31.58
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ทบี่ รรลุเป้าหมายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 100.00 และน้อยสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ร้อยละ 45.45 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 97.13 และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ร้อยละ 84.71
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คณะกรรมการติดตามฯ ได้ร วบรวมผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 38 ตัวชี้วัด 213 โครงการ ซึ่งมีผลการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ การบรรลุตามตัวชี้วัด การจัดสรรและ
การเบิกจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 – 3.5

ตารางที่ 3.4 ผลการดาเนินงานตามโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงานตามโครงการ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1. การผลิตและพัฒนาครูสคู่ วามต้องการของประเทศ

57

22

38.60

10

17.54

23

40.35

2

3.51

0

0.00

2. การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

30

15

50.00

2

6.67

12

40.00

0

0.00

1

3.33

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

12

9

75.00

0

0.00

2

16.67

0

0.00

1

8.33

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

114

36

31.58

18

15.79

49

42.98

6

5.26

5

4.39

213

82

38.50

30

14.08

86

40.38

8

3.76

7

3.29

รวม

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.4 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 213 โครงการ พบว่าโครงการที่มีผลประเมินในระดับดีมาก
จานวน 82 โครงการ ร้อยละ 38.50 ระดับดี 30 โครงการ ร้อยละ 14.08 ระดับปานกลาง 86 โครงการ ร้อยละ 40.38 ระดับน้อย 8 โครงการ ร้อยละ 3.76 และระดับปรับปรุง
7 โครงการ ร้อยละ 3.29 เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวนโครงการมากที่สุด จานวน 114 โครงการ ผลประเมินโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง 49 โครงการ ร้อยละ 42.98 และยุทธศาสตร์ที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 12 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีมาก จานวน 9 โครงการ ร้อยละ 75.00
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
ทั้งหมด

หน่วยงาน

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

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

18
21
59
26
15
13
14
44
3

รวม

213

ดีมาก
จานวน ร้อยละ
11
61.11
8
38.10
19
32.20
14
53.85
5
33.33
8
61.54
5
35.71
11
25.00
1
33.33
82

38.50

ระดับความสาเร็จของโครงการ
ดี
ปานกลาง
น้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
5.56
6
33.33
2
9.52
10
47.62
12
20.34
25
42.37
3
5.08
3
11.54
8
30.77
1
3.85
2
13.33
8
53.33
4
30.77
1
7.14
7
50.00
9
20.45
18
40.91
2
4.55
2
66.67
30

14.08

86

40.38

8

3.76

น้อยที่สุด
จานวน ร้อยละ
1
4.76
0
1
7.69
1
7.14
4
9.30
7

3.29

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.5 จานวนโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 213 โครงการ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการที่อยู่ในระดับดีมาก
82 โครงการ ร้อยละ 38.50 ระดับดี 30 โครงการ ร้อยละ 14.08 ระดับปานกลาง 86 โครงการ ร้อยละ 40.38 และระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 15 โครงการ ร้อยละ 7.04
โดยมีข้อสังเกตคือ สัดส่วนร้อยละของโครงการที่มีระดับความสาเร็จตั้งแต่ระดับดี - ดีมาก และร้อยละความสาเร็จตั้งแต่ระดับน้อยที่สุด - ปานกลาง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
((ร้อยละ 52.58 : 47.42)และเมื่อพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการประเมินโครงการในระดับน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 22 โครงการ ร้อยละ 33.85
รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 โครงการ ร้อยละ 33.33 ของโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
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ตารางที่ 3.5 ผลการดาเนินงานตามโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหน่วยงาน

3.3 ผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตารางที่ 3.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจาแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2559
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

2.39
3.16
2.63
พอใช้

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

3.34
4.05
3.94
3.78
ดี

3.61
4.07
5.00
5.00
4.65
4.17
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
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.6 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 โดยมี
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับดีมาก
ทั้งนี้ มีผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า คะแนนเฉลี่ย 2.63 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับดี

- 56 -

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 - 3.8

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต

3.98

ดี

2.95

พอใช้

2.98

พอใช้

3.93

ดี

2. การวิจัย

4.00

ดี

3.83

ดี

3.13

พอใช้

4.67

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

3.00

พอใช้

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.00

พอใช้

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.50

ดีมาก

3.99

ดี

3.79

ดี

3.64

ดี

4.35

ดี

รวมทุกองค์ประกอบ

ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

จากตารางที่ 3.7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาทุกคณะอยู่ในระดับดี โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.99 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.64
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ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจาแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย (รวม)

จานวนหลักสูตร
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน
(องค์ประกอบที่ 1)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รวม

13
15
11
15

-

13
15
11
15

54

-

54

คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 2-6)

ระดับคุณภาพ (จานวนหลักสูตร)
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย ไม่ผ่านมาตรฐาน

3.31
3.24
3.33
3.45

-

12
13
13
15

1
2
-

-

-

3.34

-

51

3

-

-

ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.8 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 54 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน เมื่อพิจารณารายคณะ
พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 3.45
รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.33 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.24
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
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ตารางที่ 3.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จาแนกตามคณะ ประจาปีการศึกษา 2559

3.4 ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย
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ผลการดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดจานวน 326 คน (ไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์
ชาวต่างประเทศ 47 คน) เป็นนักวิจัย 89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 และมีผลงานวิจัย 124 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 38.04
ต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งด้านการวิจัยดาเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยทั้งสิ้นจานวน 9,790,800.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 6,675,000.00 บาท
ร้อยละ 46.68 ประกอบด้วยงบกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) 1,760,000.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57 งบประมาณแผ่นดิน
(วช.) 6,352,000.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135.26 ทุนภายนอก (สกอ. , สกว.,ท้องถิ่น) 325,000.00 บาท ลดลงร้อยละ 76.95
และทุนวิจัยจากคณะ 1,353,800.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.11 (แหล่งทุนวิจัยจากทุนภายนอก (สกอ. , สกว.)
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร) ทั้งนี้มีผลการดาเนินงาน
ด้านการวิจัยทั้งหมด 124 ผลงาน รายละเอียดดังนี้
1. งบจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จานวน 1,760,000.00 บาท ผลงานวิจัย 49 ผลงาน ประกอบด้วย
1.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 41 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 11 ผลงาน
- การวิจัยด้านสังคม
จานวน 2 ผลงาน
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 26 ผลงาน
- การวิจัยด้านการศึกษา
จานวน 2 ผลงาน
1.2 งานวิจัยตามสาขา
จานวน 8 ผลงาน
2. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) จานวน 6,352,000.00 บาท ผลงานวิจัย 15 ผลงาน ประกอบด้วย
2.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 10 ผลงาน ดังนี้
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 2 ผลงาน
- การวิจัยด้านสังคม
จานวน 3 ผลงาน
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 4 ผลงาน
- การวิจัยด้านการศึกษา
จานวน 1 ผลงาน
2.2 งานวิจัยตามสาขา
จานวน 5 ผลงาน
3. งบจากทุนภายนอก (ท้องถิ่น) จานวน 325,000.00 บาท ผลงานวิจัย 5 ผลงาน ประกอบด้วย
3.1 งานวิจัยตามสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4 ผลงาน
3.2 งานวิจัยตามสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 1 ผลงาน
4. งบจากทุนวิจัยของแต่ละคณะ จานวน 1,353,800.00 บาท ผลงานวิจัย 54 ผลงาน ประกอบด้วย
4.1 งานวิจัยตามสาขา คณะครุศาสตร์
จานวน 7 ผลงาน
4.2 งานวิจัยตามสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 5 ผลงาน
4.3 งานวิจัยตามสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 42 ผลงาน
5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 155 ผลงาน ประกอบด้วย
5.1 การเผยแพร่ใน Scopus
จานวน 16 ผลงาน ร้อยละ 10.32
5.2 การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 1
จานวน 10 ผลงาน ร้อยละ 6.54
5.3 การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 2
จานวน 43 ผลงาน ร้อยละ 27.74
5.4 การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
จานวน 12 ผลงาน ร้อยละ 7.74
5.5 การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
จานวน 74 ผลงาน ร้อยละ 47.74

3.5 ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ

ตารางที่ 3.9 แสดงผลการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการจาแนกตามหน่วยงาน
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

งบประมาณ

การพัฒนาเด็ก
การพัฒนาครูและ
การพัฒนา การดาเนินงาน
และเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพชีวิต ตามพระราชดาริ

9
7
6
5
5
32

11
4
1
2
5
4
3
30

1
4
4
4
5
18

4
1
6
3
2
1
17

รวม

จัดสรร (บาท)

ร้อยละ

เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ

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

15.00
16.00
9.00
12.00
32.00
11.00
5.00
100.00

444,870.00
470,094.00
270,000.00
359,993.83
959,400.00
328,400.00
145,395.25
2,978,153.08

98.86
97.94
100.00
99.99
99.94
99.52
96.93
99.27

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.9 โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 97 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 32 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 32.99 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 30.93 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 18 โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 18.56 และด้านการดาเนินงานตามพระราชดาริ 17 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 17.53 โดยทุกหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
(ร้อยละ 96.00)
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คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท จานวน 97 โครงการ โดยมีผลการการเบิกจ่าย
และผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.9

3.6 ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตารางที่ 3.10 แสดงผลการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จาแนกตามหน่วยงาน
จานวน

หน่วยงาน

งบประมาณ

โครงการ กิจกรรม
1. คณะครุศาสตร์
1
7
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
4
3. คณะวิทยาการจัดการ
3
3
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
6
5. สถาบันอยุธยาศึกษา
7
15
6. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
รวม

16

36

จัดสรร
ร้อยละ
168,000.00 14.83
100,000.00 8.83
71,080.00 6.28
135,520.00 11.97
650,000.00 57.39
8,000.00 0.71

เบิกจ่าย
166,500.00
100,000.00
71,080.00
135,520.00
644,228.00
8,000.00

ร้อยละ
99.11
100.00
100.00
100.00
99.11
100.00

1,132,600.00 100.00

1,125,328.00

99.36

ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.10 โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมทั้งหมด 16 โครงการ 36 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 99.36 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00)
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คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท
จานวน 16 โครงการ 36 กิจกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
รายละเอียดดังตารางที่ 3.10

3.7 ผลการดาเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ตารางที่ 3.11 แสดงการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

จานวน

งบประมาณ

โครงการ กิจกรรม

จัดสรร ร้อยละ

เบิกจ่าย ร้อยละ

1. คณะครุศาสตร์

1

4

200,000.00

10.64

199,200.00

99.60

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

2

150,000.00

7.98

3. คณะวิทยาการจัดการ

1

1

20,000.00

1.06

17,000.00

85.00

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

22

820,200.00

43.62

820,130.40

99.99

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

17

560,000.00

29.78

560,000.00 100.00

6. สถาบันอยุธยาศึกษา

1

2

80,000.00

4.25

80,000.00 100.00

7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

50,000.00

2.66

48,900.00

97.80

รวม

9

49

1,880,200.00 100.00

1,875,230.40

99.74

150,000.00 100.00

ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

จากตารางที่ 3.11 โครงการ/กิจกรรมด้านการสื บสานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 9 โครงการ 49 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 1,880,200.00 บาท
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.74 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงาน
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 1,880,200.00 บาท จานวน 7 โครงการ 32 กิจกรรม
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.11

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้
1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศรวม 13 กิจกรรม 6 ประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 577,670.00 บาท เบิกจ่าย 525,470.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือ กับ
ต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) MOU ทีม่ ีกิจกรรมดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 8 ฉบับ ซึ่งทาความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยใน 5 ประเทศ ดังนี้
- ประเทศญี่ปุ่น
จานวน 2 ฉบับ
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 ฉบับ
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
จานวน 1 ฉบับ
- สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จานวน 1 ฉบับ
- ประเทศนิวซีแลนด์
จานวน 1 ฉบับ
1.2) MOU ทีไ่ ม่มผี ลการดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 4 ฉบับ ซึ่งทาความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศ ดังนี้
- สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จานวน 1 ฉบับ
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
จานวน 1 ฉบับ
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 2 ฉบับ
1.3) MOA ที่ Active ที่มีกิจกรรมดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 1 ฉบับ ซึ่งทา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน 1 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข้อตกลงความร่วมมือส่วนมากเป็นข้อตกลงความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ
1. ด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ จัดประชุมวิชาการ
ร่วมกัน การทางานของโปรแกรมวิชาการ จัดประชุมเชิงวิชาการ ขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษา การอบรม
ให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ การสนับสนุนทุนการศึกษา
2. ด้านการวิจัย เช่น การทาวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
4. ด้านการบริหารจัดการ เช่น การเยือนของผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนการบริหาร
ทั้งนี้หน่วยงานที่มีกิจกรรมด้านต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมัธยม สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ไม่มี
กิจกรรมด้านต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ทาไว้
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3.8 ผลการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือส่วนมากเป็นข้อตกลงความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ
1. ด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่
ภาคกลางตอนบน การจัดการเรียนการสอนจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาการบริการวิชาการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการบริการวิชาการ เช่น ออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
3. ด้านการวิจัย เช่น การพัฒนานักวิจัยร่วมกัน
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ท้องถิ่น จัดทาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย และการจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ (online Databases)
ทั้งนี้หน่วยงานที่มีกิจกรรมในประเทศมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ สาหรับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีกิจกรรมในประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ทาไว้
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2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศรวม 32 กิจกรรม 32 แห่ง ซึ่งดาเนินงานโดยหน่วยงาน
ภายในสังกัดมหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่มีกิจกรรมดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 1 ฉบับ ซึ่งทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศ คือ
2.1) MOU ที่มีกิจกรรมดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 26 กิจกรรม 5 แห่ง ดังนี้
- มหาวิทยาลัย
จานวน 5 แห่ง
- โรงเรียน
จานวน 14 แห่ง
- หน่วยงานราชการ
จานวน 5 แห่ง
- หน่วยงานเอกชน
จานวน 1 แห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แห่ง
2.2) MOU ที่ไม่มีกิจกรรมดาเนินการตามข้อตกลง จานวน 2 กิจกรรม 2 แห่ง ดังนี้
- มหาวิทยาลัย
จานวน 2 แห่ง
2.3) MOA ที่ Active จานวน 4 กิจกรรม 3 แห่ง ดังนี้
- มหาวิทยาลัย
จานวน 2 แห่ง
- หน่วยงานราชการ
จานวน 1 แห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แห่ง
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บทที่ 4
ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี

ผลการประเมิ น ด้ านคุ ณภาพการบริ หารงาน คุ ณ ลั ก ษณะ และประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากแบบสอบถาม
1) การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี
ได้แก่ ด้านการบริหารหน่ว ยงาน ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ
2) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
1) ผลการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
2) ผลการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่า
4.3 ข้ อ เสนอแนะจากแบบสอบถามและจากการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพ
การบริหารงานของอธิการบดี
1) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน
2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ แ
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4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากแบบสอบถาม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการพิจารณา
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงาน คุ ณ ลั ก ษณะ และประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อคุณภาพการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยพิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
และคุณลักษณะของอธิการบดี (การบริหารหน่วยงาน ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พฤติกรรม
การรักษาระเบียบวินัย และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ) และด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และโครงการตามแนวพระราชดาริ)
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 484 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 550 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.04 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 25.00 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.42 สถานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 70.82 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 58.55
ผลประเมิน คุณภาพการบริห ารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานฯ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 4.2
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
ผลการประเมิน
ข้อ

รายการประเมิน

1 ด้านคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
อธิการบดี
2 ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

ลาดับ

3.51

0.86

มาก

2

3.51

0.85

มาก

1

3.51

0.86

มาก

จากตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.51
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คะแนนเฉลี่ย 3.51
ระดับมาก และด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.51
ระดับมาก
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ด้านคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี
1.1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
3.64
0.92
1.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
3.63
0.86
1.3 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3.51
0.87
1.4 การบริหารหน่วยงาน
3.48
0.83
1.5 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.46
0.81
1.6 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ
3.46
0.86
1.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.41
0.88
ค่าเฉลี่ยรวม
3.51
0.86
2. ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.58
0.82
2.2 การเรียนการสอน
3.54
0.84
2.3 การวิจัย
3.49
0.83
2.4 การบริการวิชาการ
3.45
0.87
2.5 โครงการตามแนวพระราชดาริ
3.45
0.90
ค่าเฉลี่ยรวม
3.51
0.85

แปลผล

ลาดับ

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1
2
3
4
5
6
7

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

1
2
3
4
5

จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 3.64 คะแนน
และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.41 คะแนน ระดับปานกลาง
2. ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.58 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ โครงการตามแนวพระราชดาริ 3.45 คะแนน ระดับปานกลาง
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4.2 ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า มีผลการสัมภาษณ์ดังนี้
1) ผลการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
1.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดบทบาทให้ชัดเจนและแสวงหาความร่วมมือ
ด้านการพัฒ นาท้องถิ่น เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม การศึกษา และให้ สถาบันอยุธ ยาศึกษา
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานตามพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
1.2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อจากัดด้านกาลังคนและงบประมาณ จึงควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และการบริหารจัดการภายใต้ข้อจากัดดังกล่าวให้เหมาะสม โดยกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจน
1.3) พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเน้นย้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องลงไปกากับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และมหาวิทยาลัย
จึงควรสร้างผลผลิตหรือผลงานที่จั บต้องได้ รวมถึงการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับบริการของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อดึงให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1.4) ในภาพรวมของการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ถื อ ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน รวมถึงด้านอื่นๆ
1.5) การบริหารงานของอธิการบดีมีการนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
เป็นที่น่าพอใจ เช่น มีการนามติของสภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการและนากลับมารายงานในครั้งต่อไปทุกครั้ง
1.7) การจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยควรมีวิธีการจัดสรรงบประมาณที่เน้นให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงการลดต้นทุนต่อหน่วยและยกระดับผลผลิต
ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะในส่วนของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8) ในอนาคตอาจจะมี นโยบายการควบรวมมหาวิ ทยาลั ย ผู้ บริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ควร
นาแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (ฉบั บที่ 11) มากาหนดยุทธศาสตร์
ที่เป็นจุดเน้น เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตครู ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.9) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์สูงมาก ทั้งมิติของเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
1.10) มหาวิทยาลัยมีโครงการที่พัฒนาท้องถิ่นจานวนมากในแต่ละปี
1.11) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก ดังนั้นองค์ความรู้ งานวิจัย บทความวิชาการ
และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอยุธยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ในระดับสากล
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- 69 2) ผลการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1) มหาวิทยาลัยโดยการนาของอธิการบดีมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
ร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
และมีส่ว นสาคัญในการดาเนินงานร่วมกับจังหวัดหลายกิจกรรม เช่น งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
โครงการเมืองคู่มิตร (Sister City) ของจังหวัด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กับเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยยังมีส่วนช่วยในการจัดทายุทธศาสตร์ของจังหวัดในปีที่ผ่านมา
เช่น โครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.2) บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูมีคุณภาพและประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
หลักสูตรที่จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้รับการยอมรับและมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจานวนมาก
2.3) มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในเรื่องของค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในท้องถิ่น
และมีผลการเรียนระดับปานกลางถึงอ่อน
2.4) ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องการรับคนในพื้นที่เข้าทางาน จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรที่เป็นสหกิจศึกษา
โดยเน้ น ฝึ ก ทั ก ษะให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีจิตให้บริการ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
2.5) มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้กับคนในท้องถิ่นค่อนข้างน้อย
2.6) มหาวิทยาลัยโดยสถาบันอยุธยาศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมมาโดยตลอด
เช่น การคัดเลือกบุคลากรรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ การจัดลานวัฒนธรรมในงานมรดกโลก
3) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่า
3.1 ต้องการให้มีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เช่น รายวิชาที่เรียนหลายกลุ่มและมีผู้สอนคนละคนกัน บางรายวิชาที่เป็นหมู่เรียนเดียวกันแต่มีผู้สอนหลายคน
บางครั้งไม่ต่อเนื่องในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 นักศึกษาที่ไปฝึกงานส่วนใหญ่ขาดทักษะ เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
การใช้เครื่องใช้สานักงาน การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น
3.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรฝึกทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
3.4 การจัดการเรียนรู้ควรเน้นให้ตรงกับลักษณะวิชา ฝึกในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับการฝึกที่ครบตามเนื้อหาและกระบวนการ ซึ่งจะมีผลต่อการออกไปฝึกงานหรือทางาน
3.5 การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ทาให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นไม่ สามารถเข้า ร่วมกิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
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- 70 3.6 งบประมาณส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง อยากให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เปิดโอกาสหรือจัดพื้นที่สาหรับให้นักศึกษาระดมทุน หรือหารายได้จากการทากิจกรรม เช่น การขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากการเรียนในพื้นที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัย
3.7 สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องจัดให้กับนักศึกษาหลาย
คณะ/หลายชั้นปี/หลายหมู่เรียน พร้อมกัน

4.3 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแ
จากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริห ารงานของอธิการบดี
มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารดังนี้
1) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน
1.1) ควรใช้ภาวะผู้นาเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และควรมี
การปรับการทางานของทีมบริหารให้สอดคล้องกันและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
1.2) ควรมีแผนในการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และนานวัตกรรมการศึกษาต่างๆ มาใช้
เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ
1.3) ควรมีเอกลักษณ์ขององค์กร และสามารถสร้างแนวทางการบริหารใหม่ได้ พัฒนาได้
และเปลี่ยนแปลงได้
1.4) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.5) ควรให้ความสาคัญและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และรองรับการบริหารงาน
1.6) ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานบางอย่าง ให้มีการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐ
1.11) ควรมีวิ สั ย ทั ศน์ ที่ดีแ ละกว้ างไกล มีค วามกล้ าหาญในการตัด สิ นใจเพื่อเป็น ผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น การยุบเลิกหลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันได้ การยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่สามารถ
สร้างความคิดที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
1.12) ควรมีทีมงานบริหารที่ดีและมีระบบการติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1.13) ควรเป็นบุคคลที่กล้านา กล้าตัดสินใจ บนความถูกต้อง การเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ ให้แก่บุคลากรในองค์กร และ นอกองค์กร
1.14) ควรกากับ การทางานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ ช่ว ยสนับสนุนงานของ
ฝ่ายวิชาการอย่างเป็นระบบ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 71 2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
2.1) ด้านการบริหารจัดการ
1. การที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายประเภท ทั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ
พนั กงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ควรพัฒ นาระบบการบริห ารและพัฒ นาบุคลากรให้ เกิดความเป็นเอกภาพ
ลดความเหลื่อมล้า และสร้างค่านิยมองค์กรให้เกิดความรักสามัคคี
2. ควรนาความจาเป็นของการใช้จ่ายมาเป็นตัวกาหนดคาของบประมาณ จัดลาดับ
ความส าคัญ และควรนาเงิน รายได้มาเป็นเงินกองกลางเหมือนที่รัฐ บาลจัดเก็บรายได้มาเป็นกองกลาง
เพื่อใช้ในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ควรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง
4. ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้มีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ หลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต
การบริการวิชาการ การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดาริ เป็นต้น
5. ควรเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการและธารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองมรดกโลก
ยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญในการนาศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
6. ควรนาผลการดาเนินงานโครงการที่เด่นๆ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วได้รับรางวัลเชิดชูทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร และเน้นการประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้ผ่านสื่อสังคมที่หลากหลายช่องทาง
2.2) ด้านการจัดการศึกษา/การเรียนการสอน
1. ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลความต้องการใช้บัณฑิตของตลาดแรงงาน
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต การได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อนามาทบทวนการเปิด/ปิดหลักสูตร
และให้คณะต่างๆ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันให้มีหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตครูฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
และทันสมัยรองรับสังคมยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นภาคปฏิบัติ
เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในทางวิชาการและวิชาชีพสามารถหางานได้ง่าย
3. ควรเปิดหลักสูตรที่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ในลักษณะเฉพาะทางที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยไม่จาเป็นต้องสร้างหลักสูตรเองแต่ใช้วิธีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอใช้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่สภาการพยาบาล
รับรอง เป็นต้น
4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในนครประวัติศาสตร์เป็นเมืองมรดกโลก จึง ควรมี
การพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
5. ควรมีการพัฒนาบุคลิ กภาพของนักศึกษา เพื่อให้ ปฏิบัติตนในสั งคมให้ ถูกต้อง
ตามกาลเทศะเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การวางตัว ทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ เป็นต้น
6. ควรฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นสาหรับการออกไปปฏิบัติงาน
เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนาไปใช้ในโรงเรียนได้
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- 72 2.3) ด้านการวิจัย/นวัตกรรม และบริการวิชาการ
1. ควรมีการจัดทาวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งควรเน้นในเรื่องการ
วิจัยข้าว เพราะอยุธยาเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญของประเทศ
2. ควรยกระดั บ คุ ณ ภาพงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ และเอกสารทางวิ ช าการสู่
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป
3. ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดงานวิจัยและองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การ
พัฒ นาและแก้ปั ญหาท้องถิ่น เช่น หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎีใ หม่ การสร้า ง
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์การเกษตร การคิดค้นผลิตภัณฑ์ชุมชน โลจิสติกส์ด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัด
การบริหารจัดการเมืองมรดกโลก เป็นต้น
4. ควรมี ร ะบบพั ฒ นาครูใ นโรงเรีย นการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่อ พัฒ นารู ปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
5. ควรเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาทางไกล โดยเน้ น ให้ อ นุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
2.4) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยาไว้กับสถาบันอยุธยาศึกษา
เพื่อใช้เป็น ข้อมูล อ้างอิงให้กับบุ คคลที่ส นใจด้านประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน เรื่อง
“ภูมิบ้าน นามเมือง” เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่น
2.5) ด้านการให้บริการนักศึกษา/พัฒนานักศึกษา
1. ควรพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมตั้งแต่เข้าเรียน ระหว่างเรียน ให้มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ การเรียน
การสอนให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้น และต้องพัฒนาอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
2. ควรมี กิจ กรรมเตรี ยมความพร้อ มให้ กับนั กศึก ษาที่ จะจบการศึก ษาก่ อนออกไป
ทางาน เช่น เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จหรือตัวแทนหน่วยงานต่างๆ มาให้คาแนะนา ปรึกษา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น English camp ที่จัดรวมกันทุกคณะ เป็นต้น
3. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพมากกว่าทักษะ วิชาการ ไม่ต้องแข่งวิชาการกับ
อุดมศึกษาขนาดใหญ่ แต่ควรเน้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเป็นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น และนานักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นเกิด มีความภาคภูมิใจในความเป็น“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
4. ในการทาวิทยานิพนธ์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเน้นการวิจัย ให้
ตรงกับยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
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- 73 5. ควรมีระบบการติดตามบัณฑิตและมีหลักสูตรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
การสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
6. ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งควรเป็นกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนให้ความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาลแก่นักศึกษาสาขาอื่นๆ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ การแนะนาเรื่อง
การเขียนโครงการ เป็นต้น
7. ควรให้โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยเริ่มฝึกนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 (ไม่จาเป็นที่จะต้องฝึกสอน แต่ควรมีการฝึกสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน)
2.6) ด้านความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
1. ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรือบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
ให้กับนักศึกษา เช่น วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น
2. ควรเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและหลากหลายช่องทาง
3. ควรจัดโครงการให้ผู้ประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ทางานตรงสาขาวิชาที่เรียน
4. ควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรให้ครบวงจร เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร
2.7) ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิสถาปัตย์
1. ควรปรับปรุงบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก
อาคารสถานที่ ให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศที่เพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน
2. ควรจั ดหาวัส ดุ อุปกรณ์ ประจาห้ องเรียนให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน สะพาน
ทางเดินระหว่างอาคาร 5 กับศูนย์วิทยาศาสตร์ชารุด ควรเร่งซ่อมแซม
3. ควรมีห้องสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะให้สามารถทางาน/ประชุม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมของนักศึกษาในคณะ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้าน
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประเมินคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ
และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสั มภาษณ์จ ากบุ ค ลากรทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุ น นักศึกษา ศิษย์เ ก่า และผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการจัดทา
สรุปผล อภิปราย และมีข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุปผล
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ด้านที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 อภิปราย
5.2.1 ผลการประเมินการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
5.2.2 ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.3 ผลการประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
5.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) ด้านการบริหารจัดการ
2) ด้านการจัดการศึกษา
3) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4) ด้านการบริการวิชาการ
5) ด้านการพัฒนานักศึกษา
6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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5.1 สรุปผล
ผลการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์
โดยพิ จารณาผลการด าเนิ นงานบรรลุ ตามตั วชี้ วัดในแต่ ละยุทธศาสตร์ของมหาวิ ทยาลั ย ประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลการใช่จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

บรรลุ

ร้อยละ

คะแนน

การแปลผล

1. การผลิตและพัฒนาครูสคู่ วามต้องการของ
ประเทศ

10

8

80.00

4

มาก

2. การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

11

5

45.45

2

น้อย

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

9

9

100.00

5

มากที่สุด

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

8

4

50.00

2

น้อย

38

26

68.42

3

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยตาม 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 38 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด ร้อยละ 68.42 มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ที่มี
คะแนนประเมินมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
และยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลประเมินอยู่ในระดับน้อย

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 76 ตารางที่ 5.2 ผลการดาเนินการด้านประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทงบประมาณ

การเบิกจ่าย
(ร้อยละ)

เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00)
บรรลุ

ไม่บรรลุ

งบประมาณแผ่นดิน

91.72

-



งบเงินรายได้

86.16

-



90.49

-



รวม

จากตารางที่ 5.2 ผลการดาเนินการด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่าร้อยละของ
การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด (ร้อยละ 96.00)
ด้านที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากรายงานผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี การศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ ดังนี้
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
คะแนน
การประเมิน

การแปลผล

1. การผลิตบัณฑิต

3.61

มาก

2. การวิจัย

4.07

มาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

มากที่สุด

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

มากที่สุด

5. การบริหารจัดการ

4.65

มากที่สุด

4.17

มาก

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

จากตารางที่ 5.3 ผลการประเมินตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ระดับมาก โดยองค์ประกอบการประกันคุณภาพที่มีคะแนนการประเมิน
มากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนการประเมิน 5.00 ระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนน
การประเมิน 3.61 ระดับมาก
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- 77 ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามลักษณะการบริหารงาน
คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน
คะแนน
การประเมิน

การแปลผล

1. ด้านคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี

3.51

มาก

2. ด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3.51

มาก

3.51

มาก

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

จากตารางที่ 5.4 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ด้านคุณภาพการบริหารงาน
และคุ ณลั ก ษณะของอธิ ก ารบดี และด้า นประสิ ท ธิภ าพประสิ ทธิ ผ ลการบริห ารงานตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย มีผลประเมิน 3.51 คะแนน ระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน
ตารางที่ 5.5 ภาพรวมผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยนับ

คะแนนการ
ประเมิน

ค่า
น้าหนัก

- การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

คะแนน

3.00

0.35

1.05

ปานกลาง

- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

4.17

0.35

1.46

มาก

คะแนน

3.51

0.30

1.05

มาก

3.56

มาก

การดาเนินงาน

ผลคะแนน x
การแปลผล
ค่าน้าหนัก

1. ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ผลการดาเนินงานของอธิการบดี
- ด้านคุณภาพการบริหารงาน
รวม
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- 78 จากตารางที่ 5.5 ภาพรวมผลการประเมิน การปฏิ บัติง านของมหาวิท ยาลั ยและอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบการประเมินทุกด้านของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี พบว่ามีผล
ประเมิน 3.56 คะแนน ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามด้านการประเมินพบว่า ด้านยุทธศาสตร์ มีผลประเมิน
3.00 คะแนน ระดับปานกลาง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมิน 4.17 คะแนน
ระดับมาก และด้านคุณภาพการบริหารงานมีผลการประเมิน 3.51 คะแนน ระดับมาก

5.2 อภิปราย
5.2.1 ผลการประเมินการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
1) การดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดาเนิ นการตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย 213 โครงการ 38 ตัวชี้วัด
บรรลุผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด ร้อยละ 68.42 ไม่บรรลุ 12 ตัวชี้วัด ร้อยละ 31.58
2) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เมื่ อ พิ จ ารณาผลประเมิ น โครงการแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ พ บว่า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 มี จ านวน
โครงการมากที่สุด จานวน 114 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 49 โครงการ
ร้อยละ 42.98 และยุทธศาสตร์ที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 12 โครงการ ผลประเมิน
โครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 9 โครงการ ร้อยละ 75.00
3) การดาเนินการศึกษาแหล่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และผลการใช้จ่า ย
งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายโดยรวม
ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 517.439 ล้านบาท
แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 402.683 ล้านบาท ร้อยละ 77.82 และงบเงินรายได้ 114.756 ล้านบาท
ร้อยละ 22.18 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 แยกเป็นงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 และงบเงิน
รายได้ลดลง ร้อยละ 0.64
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมร้อยละ 90.49 ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้
(ร้อยละ 96.00)
5.2.2 ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ระดับมาก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 3.83
ระดับมาก และผลการประเมินระดับหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.34 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 94.45
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- 79 5.2.3 ผลการประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
ผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ตามแบบประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าการบริหารงานของอธิการบดีในทุกองค์ประกอบ
ผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนน ระดับมาก คุณลักษณะที่มีคะแนนระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) การรักษาระเบียบวินัย (2) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ภาวะผู้นา และ (3) การทางานเป็นทีม
ส่วนคุณลักษณะอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
ผลงานด้านต่างๆ ตามภารกิจ มีคะแนนประเมินสูงสุดในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.58 และ 3.54 ตามลาดับ ส่วนด้านอื่นๆ
อยู่ในระดับปานกลาง

5.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1) ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้รวดเร็ว ควรมีการศึกษา
เตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล และควรเร่งวางแผนเพิ่มงบประมาณ
จากเงินรายได้ให้มากขึ้น เพื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่จาเป็นเร่งด่วน
2) ด้านการจัดการศึกษา
ควรเร่ ง พั ฒ นาอาจารย์ ป ระจ าให้ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกให้ ม ากขึ้ น ตามเป้ า หมายของ
แผนพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ พัฒนาอาจารย์ประจาให้มีตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นตาม
เกณฑ์พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
เนื่องจากประชากรวัยเรี ยนระดับต่างๆ มีอัตราลดลงทาให้จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ลดลง (ร้อยละ 5.00) ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา
การรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ โดยเร่งด่วน โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยควรปรับระบบการศึกษา โดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตร/วิชาต่างๆ
ให้ มากขึ้ น เพื่ อสร้ า งบั ณฑิ ตที่ มีศั กยภาพใช้ภ าษาอั งกฤษที่ดี และโอกาสในการมี งานท าสู ง ปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพทุกหลักสูต ร
และควรเพิ่มความร่วมมือกับการสร้างเครือข่ายวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเร็ว
3) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
การทาวิจัยควรเน้ นการตอบโจทย์การพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มากขึ้น ตั้งงบประมาณเพื่อทาการวิจัยให้ได้ร้อยละ 5.00 ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานวิ จั ย ให้ ร วดเร็ ว และจู ง ใจให้ บุ ค ลากรได้ ท าวิ จั ย เพิ่ ม ขึ้ น และจั ด ให้ มี
Research and Innovation Hub เพื่อสร้างฐานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/ท้องถิ่น
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- 80 4) ด้านการบริการวิชาการ
โครงการที่ดาเนินการในระยะต่อไป ควรขยายไปยังเขตพื้นที่/ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรัฐ
ในการใช้งบบู รณาการของกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดาริ และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
5) ด้านการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดอัตลักษณ์ในการพัฒนานักศึกษา คือ “ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา”
จึงควรจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ควรมีการกากับ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเพิ่มขึ้น
ควรพัฒนานักศึกษามีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเป็นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นเกิด มีความภาคภูมิใจในความเป็น“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ”
และควรส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่ามีบทบาทในการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์
การทางานให้กับนักศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลั ยมีที่ตั้ง อยู่ภ ายในเมืองมรดกโลก ดังนั้นมหาวิทยาลั ยควรเป็นแหล่ งรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนใกล้เคียงให้กับประชาชน
ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เพื่อเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยา และควรเน้นการทาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
และการจัดการมรดกโลก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยาให้เด่นชัดขึ้น
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ประธาน
- เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
รองประธาน
- เชี่ยวชาญด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
กรรมการ
- เชี่ยวชาญด้านการเงิน - การบัญชี
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
กรรมการ
- เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
กรรมการ
- เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ
กรรมการและเลขานุการ
- เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล
- ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ระยะเวลาในการดาเนินการ
กิจกรรม
1. กาหนดแนวคิด กรอบการประเมิน และกรอบเวลาการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
3. พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ
อธิการบดี ตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 8 สมรรถนะ
4. พัฒนาแบบสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น
7. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
8. สรุปข้อมูลทั้งหมด
9. เขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี
10. จัดทารูปเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี
11. นาเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย

ก.ค.
2560

ส.ค.
2560

ก.ย.
2560

ต.ค.
2560

พ.ย.
2560

ธ.ค.
2560

ม.ค.
2561

ก.พ.
2561
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เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (4 ยุทธศาสตร์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บรรลุ 
ผล
ไม่บรรลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทาตรงตามสาขา
ร้อยละ 80
ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
≥ ร้อยละ 85
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทาตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 80
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านสังคมศาสตร์
≥ ร้อยละ 85
5. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้งานทาตรงสาขาวิชา
ร้อยละ 70
6. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาภายใน 1 ปี
ร้อยละ 70
7. ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 1
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ70
9. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40
10. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
ร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
11. ผลงานบริการวิชาการได้นาไปใช้ประโยชน์ / ต่อยอด
≥ ร้อยละ 50
≥ 86โครงการ/
12. จานวนโครงการบริการวิชาการตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
13. จานวนข้อมูลสารสนเทศด้านที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. หน่วยงาน / ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจต่อข้อมูลท้องถิ่นที่นาไปใช้ประโยชน์
15. จานวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และ/หรือความต้องการ
ของท้องถิ่น
16. ผลงานวิจัยได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
17. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ทางานวิจยั ต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
18. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
19. ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
20. องค์ความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัยมีการนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและ/หรือต่อยอด
21. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีช่ ุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

กิจกรรม
≥ 200เรือ่ ง
ร้อยละ 80

ร้อยละ 90ของ
จานวนครงการวิจัย
ทั้งหมด

≥ ร้อยละ 80
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
≥ ร้อยละ10ของ
โครงการวิจัยทีแ่ ล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 25
≥ ร้อยละ 30

86.15



87.60
76.24
85.27
62.18
81.10
6.80
85.80
68.40
100.00



85.00
97.00




n/a
n/a
100.00

n/a
n/a


100.00
50.61
33.33
0






0
58




รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560











- 92 -

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
22. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
23. ร้อยละของรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
24. มีจานวนข้อมูลงานวิจยั /องค์ความรูด้ ้านวัฒนธรรมอยุธยา

≥ 26 โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละ 85

25. สถิติการนาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัย
เพิ่มขึ้น
26. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการให้ข้อมูลและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
27. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บูรณาการกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
28. ร้อยละของนักท่องเที่ยวตามเป้าหมายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น
29. ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ
30. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัด
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
31. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
32. นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน
33. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
34. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
35. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
36. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
37. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
38. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงาน
ผล

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

40 กิจกรรม



5 เรื่อง

ร้อยละ 85
3เรือ่ ง/องค์
ความรู้ 19เรือ่ ง




ร้อยละ 1

3 เรื่อง



≥ 200 ต่อปี

1,271 คน



1 โครงการ

1 โครงการ



ร้อยละ 5
≥ ร้อยละ 50

ร้อยละ 13
ร้อยละ 100




≥ ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



≥ ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

100
100




ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ตามกรอบ
อัตรากาลัง
ร้อยละ 40

15.95
22.74
0





40.27



≥ ร้อยละ 85
≥ ร้อยละ 85

88
78




n/a หมายถึง ไม่มีผลการดาเนินงาน
 หมายถึง ผลการดาเนินงานบรรลุ


หมายถึง ผลการดาเนินงานไม่บรรลุ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 91 ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
n/a
ปัญหาอุปสรรค
ผล
X
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทา
ร้อยละ 80 76.24
X เนื่องจากบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ประกอบอาชีพอิสระ
ที่ไม่ตรงตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 23.76
ตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตครูทไี่ ด้งานทาตรงสาขาวิชา

ร้อยละ 70

62.18

X

แนวทางแก้ไข

1. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานจัดตั้ง
ศูนย์สหกิจศึกษาและให้หลักสูตร
ซึ่งทาให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1. เนื่องจากบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษามีงานทาไม่ตรง ดาเนินการ
สาขา ร้อยละ 37.82 ซึ่งบัณฑิตไปประกอบอาชีพอิสระ 2. จัดกิจกรรมฝึกทักษะให้กับนักศึกษา
ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
ก่อนออกไปปฏิบัติงาน
2. บัณฑิตบางส่วนอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบบรรจุ
3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับ
ข้าราชการครู จึงตอบว่าไม่มีงานทา และบัณฑิต
ความต้องการของตลาดแรงงาน
บางส่วนเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3. จานวนข้อมูลสารสนเทศด้านที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นภายใน ≥ 200
n/a
n/a ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4 เป็นตัวชี้วัดของโครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ซึ่งผู้รับผิดชอบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง
4. หน่วยงาน / ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจต่อข้อมูล
ร้อยละ 80 n/a
n/a (คณะครุศาสตร์) โครงการไม่ดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด ซึ่งตามแผนที่วางไว้ต้องดาเนินการในไตรมาส
ท้องถิ่นที่นาไปใช้ประโยชน์
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ทางานวิจัยต่อจานวน
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 60

27.30

X

6. ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น

ร้อยละ 60

33.33

X

3 และต้องส่งคืนงบประมาณแผ่นดิน
จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ทาวิจัยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 89 คน จากทั้งหมด 326 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.30 (ไม่นับรวม อ.สาธิต+อ.ต่างชาติ) ซึ่ง
ต่ากว่าเป้าหมาย(ร้อยละ 60) ร้อยละ 32.70
จานวนผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน
ทั้งหมด 15 งานวิจัย เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น จานวน 5 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ
33.33 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 60) ร้อยละ 26.67

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดมาตรการโดย
การไม่จดั สรร/ลดงบประมาณของหน่วยงาน
ที่ไม่สามารถดาเนินงานโครงการไม่บรรลุ
เป้าหมาย
1. กาหนด KPI ให้กับนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย
2. พัฒนานักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
7. ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

8. องค์ความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัยมีการนาไปใช้เพื่ออ้างอิง
และ/หรือต่อยอด

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
n/a
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ผล
X
≥ ร้อยละ 10
n/a
n/a ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้รับการ 1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
ของ
โครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ

ร้อยละ 25

พิจารณาจัดสรรงบประมาณทาให้ไม่มีผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

n/a

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
9. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่ง
ร้อยละ 30 15.62
ทางวิชาการ

n/a

X

10. ร้อยละของอาจารย์ที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ 30

22.74

X

11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น

ตามกรอบ
อัตรากาลัง

n/a

n/a

12. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี ่อ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

≥ ร้อยละ
85

78

X

คุณภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสูง
- ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่และยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการจานวนมาก และต้องใช้เวลาเพื่อ
พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ/บุคลากรสาย
วิชาการมีภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนและ
งานวิจัยมากเกินไปจึงไม่มีเวลาการพัฒนาตนเอง
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- อาจารย์ที่ศึกษาต่อส่วนมากมีระยะเวลาใน
การศึกษาเกินกว่าเวลาที่กาหนดตามแผนการ
ศึกษา/การกาหนดตัวชี้วัดตั้งเป้าหมายสูงเกินไป
แบบก้าวกระโดด
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการ
ปรับแก้ร่างระเบียบ ข้อบังคับ การขอกาหนดตาแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งทาให้ไม่มีผู้มายื่น
ขอรับการประเมิน จึงทาให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย

เกิดงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์
2. พัฒนานักวิจัยให้ทางานเป็นทีมโดยมุ่งให้เกิด
ชุดโครงงานวิจัย
1. พัฒนาคุณภาพของงานวิจยั ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
2. พัฒนานักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ควรกาหนดร้อยละของเป้าหมายที่ไม่สูงจนเกินไป
โดยควรตั้งเป้าหมายแบบขั้นบันไดโดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการแก้ไข
ระเบียบเรียบร้อยแล้วและได้มีการจัดอบรมให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีระยะเวลา
ครบตามกาหนดเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
จากแบบประเมิน พบว่า ปัญหาห้องเรียนไม่พร้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
ต่อการเข้าเรียน เช่น เครื่องปรับอากาศเสียบ่อย มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่อ
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ การจราจรติดขัด ไม่
การให้บริการและสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการ
เป็นระเบียบ และความสะอาดของห้องน้า ฯลฯ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรม แต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
1. งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. งานพัฒนาการศึกษาพิเศษ
6. โครงการจัดความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยและการจัดการความรู้สู่ผลงานวิชาการ
7. งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
11. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
12. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
13. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
15. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
17. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
18. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
19. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Camp นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
20. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
21. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
24. งานพัฒนาการเรียนการสอน
25. งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์
26. โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
28. โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
29. งานสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา
30. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
31. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
32. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
33. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
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- 92 34. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
35. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36. โครงการการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
37. โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
38. โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
39. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
40. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
41. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
42. โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
43. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
44. โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
45. งานให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
46. งานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
47. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
รอบคัดเลือก)
48. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
49. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
50. โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
51. โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป.
52. งานสนับสนุนจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ
53. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
54. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
55. โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
56. งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.
57. งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่ แวดล้อม
1. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
2. งานพัฒนาวิชาชีพครู
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
4. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ
5. โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงการจัดทาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. โครงการยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบัน
โครงการตามพระราชดาริ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอาสาพัฒนาสานต่องานพ่อหลวง
โครงการเยาวชนอาสาสร้างงานเพื่อในหลวง
งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
โครงการงานประชุมของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 8
โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2017
โครงการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
28. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
29. โครงการงานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
30. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
1. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. โครงการนิทรรศการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4. โครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ
5. โครงการศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา
6. โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
7. โครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
8. โครงการอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
9. โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
12. โครงการสืบสานดุริยางค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการบริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศคณะวิทยาการจัดการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โครงการโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้า แสง และอุณหภูมิอัตโนมัติ
งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศ
งานสนับสนุนการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
งานบารุงรักษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
งานบารุงรักษาเทคโนโลยีสารนเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านสังคม)
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์)
งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ
งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการการพัฒนาความรู้อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการปรับปรุงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการการบริหารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษาศึกษา
โครงการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการงานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)
งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ
งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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- 96 81. งานบริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
82. งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
83. โครงการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
84. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบกลาง)
85. โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
86. งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
87. งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
88. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
89. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง
90. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร
91. โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
92. งานบริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
93. งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
94. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
95. งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
96. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2560
97. งานบริการหอพักนักศึกษา
98. งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
99. งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
100. งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
101. งานบริหารจัดกาiหน่วยตรวจสอบภายใน
102. โครงการงานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103. โครงการปรับปรุงห้องประชุม 104 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะ
106. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ
107. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
108. งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
109. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
110. งานสนับสนุนการจัดการ กศ.บป.
111. โครงการพัฒนาการศึกษา กศ.บป. ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
112. งานสนับสนุนการจัดการ กศ.บป.
113. งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป
114. งานบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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- 97 ตารางที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์) ที่อยู่ในระดับความสาเร็จน้อยทีส่ ุด
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่ แวดล้อม
1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดาเนินงานตาม 1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดมาตรการในการ
เพื่อการพัฒนา
แผนที่กาหนด (ดาเนินการในไตรมาส 3) กากับติดตามและควบคุมการดาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด
2. กาหนดบทลงโทษ เช่น การปรับลด
งบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณถัดไป
3. กาหนด KPI ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
โครงการเพื่อมีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
2 โครงการสืบสานดุริยางค์ศิลป์
ได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากวิทยากร
มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดมาตรการ
ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
หลัก ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรี การกากับติดตามและควบคุมการ
ไทยป่วยหนักขณะที่จะดาเนินโครงการ ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และกาหนด
และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
บทลงโทษกรณีเกิดปัญหา เช่น การปรับ
ลดงบประมาณของหน่วยงานในปีถัดไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
3 การปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุด มีการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณไปจัดซื้อ มหาวิทยาลัยควรกาหนดมาตรการในการกากับ
ครุภณ
ั ฑ์แต่ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่าย ติดตามและควบคุมการดาเนินงานอย่าง
อัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)
ได้ทันในปีงบประมาณ
เคร่งครัด/ กาหนดบทลงโทษ เช่น การปรับลด
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากมหาวิทยาลัยกาลัง งบประมาณของหน่วยงานในปีถดั ไป/กาหนด
4 งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
KPI ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รบั ผิดชอบโครงการเพื่อมี
ดาเนินการปรับแก้ร่างระเบียบข้อบังคับ
วิชาการ
การขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สายสนับสนุน ทาให้ไม่มีผยู้ ื่นขอรับการ
ประเมิน ทาให้ไม่มผี ลการเบิกจ่าย
1. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับ ควรเพิม่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้าน
5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับการ
บุคลากร
2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาไม่ต่อเนือ่ ง
ปฏิบัติงานจริงแก่บคุ ลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน/กาหนด KPI ให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6 โครงการปรับปรุงห้องประชุม 104
เนื่องจากห้องประชุมอยู่ในอาคาร 1 ซึ่งขณะนี้ คณะได้ดาเนินการทาเรื่องขอกันเงินไว้เบิก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างปรับปรุง ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานใน เหลื่อมปี เพื่อให้สามารถดาเนินการปรับปรุง
เดือนธันวาคม 2560 จึงไม่สามารถดาเนินการใน ห้องประชุมได้ โดยจะดาเนินการในช่วงเดือน
มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2560 ได้ทนั
7 โครงการพัฒนาการศึกษา กศ.บป..
ไม่มีหน่วยงานของบประมาณเพื่อพัฒนาตาม มหาวิทยาลัยกาหนดมาตรการในการกากับ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ติดตามและควบคุมการดาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด/กาหนดบทลงโทษ เช่น การปรับ
ลดงบประมาณของหน่วยงานในปีถัดไป/
กาหนด KPI ให้ผู้ปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ
โครงการเพื่อมีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ)
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ
( 8 สมรรถนะ) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 Innovator
- ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้นานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่ 2 Broker
- ผู้บริหารมีอานาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการนาเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
สมรรถนะที่ 3 Producer
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ทีมงานอุทิศทุ่มเทในการทางานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะที่ 4 Director
- ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังทีมงานอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน
- ผู้ บริ หารมี การก าหนดพันธกิ จ เป้ าประสงค์องค์การ ประเด็ นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตั วชี้วั ด ค่ า
เป้าหมาย และโครงการริเริ่มอย่างชัดเจนและบูรณาการ
- ผู้บริหารมีการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์การสู่องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งการ
เรียนรู้ องค์การแห่งคุณธรรม และองค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น
สมรรถนะที่ 5 Monitor
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 99 - ผู้บริหารมีความสามารถในการกากับควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการกากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
- ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการบริหาร

สมรรถนะที่ 6 Coordinator
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดทาโครงการ การดาเนินโครงการ การติดตามควบคุม วิจัย
ประเมินผลโครงการ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการออกแบบงานให้จูงใจ เช่น การหมุนเวียนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอานาจการตัดสินใจ เป็นต้น
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงาน
ข้ามสายงานแบบกระบวนการ
สมรรถนะที่ 7 Mentor
- ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก
- ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการ
ทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ
สมรรถนะที่ 8 Facilitator
- ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง
- ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
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- 101 ตารางผนวกที่ 1 ผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
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

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
3.00
ร้อยละ
32
ร้อยละ
48
5 ข้อ
5 ข้อ

5 ข้อ
4
คะแนน
4
คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
การ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

2.98

2.98

พอใช้

ร้อยละ
22.07
ร้อยละ
18.52
5 ข้อ
5 ข้อ

2.76

พอใช้

1.54
4.00
4.00
3.06

ต้อง
ปรับปรุง
ดี
ดี
พอใช้

6 ข้อ
3.55

5 .00
3.55

ดีมาก
ดี

3.16

3.16

พอใช้

3.90

ดี

5 ข้อ

6 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ

6 ข้อ

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
3.00
5 ข้อ

3.75

3.75

ดี

5 ข้อ

4.00
4.25
3.83

ดี
ดี
ดี
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- 102 ตารางผนวกทีท่ ี่ 2 ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์
ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่
ร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 80
2 มีเครือข่ายการทางานที่เพิ่มขึ้นหน่วยงานละ
เพิ่มขึ้น
1 เครือข่าย/ปี
เครือข่าย/ปี
3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ร้อยละ
ในพื้นที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4 หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรับรู้ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์จาก
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ 80
6 จานวนอาคารและภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับ
เพิ่มขึ้น
ให้มีเอกลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับเมืองมรดกโลก
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วน
1 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคุณภาพที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80
ร้อยละ
2 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มี
ร้อยละ
ความพร้อม สวยงาม และมีความเป็นระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ข้อ
4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ความพึงพอใจของอาจารย์ (หลักสูตร)
ข้อ
5 อาจารย์ทุกคนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
ระดับ
6 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
คะแนน
7 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนน
8 ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ภาคสนาม และ
การจัดการ
สถานประกอบการ
เรียนรู้
9 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาเพื่อพัฒนาอาชีพอิสระตามความต้องการของ
จานวน
ท้องถิ่น
รายวิชา
10 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดย สกอ.
คะแนน
(การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด)
11 ผลการบริหารงานของคณะ
คะแนน
12 ความพึงพอของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
13 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
คน
14 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ด้านสังคม)
คน
15 จานวนนักศึกษาคงอยู่ (ด้านสังคม)
คน
16 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือได้ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ
17 ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559

ผล

บรรลุ √
ไม่บรรลุ X

80

80.37

√

1

2

√

80

84.42

√

50

62.50

√

80

85.68

√

10

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

80
80

100
80

√
√

4
4
ดี
4
4
มีทุก
หลักสูตร
1 รายวิชา

4
4
ดี
2.76
1.54
มีทุก
หลักสูตร
1 รายวิชา

√
√
√
X
X
√

4

3.21

X

4
82
1,001
1,310
4,870
85
90

4
85.6
1,089
1,403
6,080
66.67
97.44

√
√
√
√
√
X
√
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ลาดับ
ที่

18

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ร้อยละ
กาหนด (ด้านสังคม)
19 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านวิทย์)
คน
20 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ด้านวิทย์)
คน
21 จานวนนักศึกษาคงอยู่ (ด้านวิทย์)
คน
22 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือได้ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12
ร้อยละ
23 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านวิทย์)
ร้อยละ
24 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ร้อยละ
25 จานวนนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
26 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน
(หลักสูตร)
27 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ทางานหรือหรือ
คะแนน
ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี (หลักสูตร)
28 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
คะแนน
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (หลักสูตร)
29 การรับนักศึกษา
คะแนน
30 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
คะแนน
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (หลักสูตร)
31 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์สายผูส้ อนทุกคนมีศักยภาพใน
ร้อยละ
การจัดการเรียนการสอน
32 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ ร้อยละ
อาจารย์โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
33 อาจารย์ทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คน/ครั้ง/ปี
34 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ ร้อยละ
เรียนการสอน
35 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านการวัดผล - ประเมินผล
ร้อยละ
36 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
คะแนน
37 อาจารย์ทุกคนส่งผลการเรียนถูกต้องและตรงเวลา
ร้อยละ
38 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อห้องเรียน
ร้อยละ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น
1 มีหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนกับ
ร้อยละ
การท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์วัฒนธรรม และธุรกิจการท่องเที่ยว
2 จานวนงานวิจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
จานวน
พระนครศรีอยุธยาเพิม่ ขึ้น
3 ระบบกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (คณะ สานัก สถาบัน)
ข้อ
4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ
ที่หลากหลาย ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559
86

ผล

บรรลุ √
ไม่บรรลุ X

97.67

√

108
615
1,572
80
80
80
10
4

336
293
857
86
39.07
39.07
10
3.94

√
X
X
√
X
X
√
X

4

4.06

√

4

4

√

4
4

4
4

√
√

100

100

√

80

80

√

1 ครั้ง
100

1ครั้ง
100

√
√

100
4
90
80

100
4
98.36
94.51

√
√
√
√

10

10

√

1

1

√

4
80

6
100

√
√
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ที่

ตัวชี้วัด

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฝึกอบรมและการเรียนรูผ้ ่าน elearning, blended-learing และ online ร้อยละ 80
6 มีระบบการสอนทางไกลให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
7 การบริการวิชาการแก่สังคม (มหาวิทยาลัย)
(ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง)
8 มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างเข้มข้น
9 มีการส่งเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10 จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
11 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
13 จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ
14 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งตามสายงานอาชีพได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2 บุคลากรสายวิชาการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4 นักวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 50
5 มีงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
6 มีเครือข่ายด้านการวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
7 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
8 จานวนโครงการวิจยั
9 จานวนโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จ
10 จานวนโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
11 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
12 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
13 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
14 จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
15 มีโครงการวิชาการ 1 สาขา/1 กิจกรรม
16

จานวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ทักษะ อาชีพ

17

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559
80

ระบบ

1

1

√

ข้อ

4

4

√

กิจกรรม
กิจกรรม
คน
ร้อยละ

2
1
500
85

2
17
1490
95

√
√
√
√

ร้อยละ
คน
ร้อยละ

85
1,233
80

85
1,196
97.34

√
X
√

ร้อยละ

60

78.11

√

ร้อยละ

80

93.65

√

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

65
50
3

79.56
33.33
75.56

√
X
√

ร้อยละ
คะแนน
โครงการ
โครงการ
ร้อยละ
คะแนน
คะแนน
คะแนน

10
4
7
6
85
4
4
4

89
4
7
7
100
4
4
4

√
√
√
√
√
√
√
√

ผลงาน
สาขา/
กิจกรรม
จานวน
ชุมชน
โครงการ/
กิจกรรม

7
1/1

56
1/1

√
√

5

5

√

86

100

√

หน่วยนับ
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ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

18

จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
ในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
การบริการวิชาการแก่สังคม
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวนผู้เข้ารับบริการ
ระดับความสาเร็จของผลงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่นและนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ความสาเร็จของโครงการที่ศึกษารวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จานวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลงานวิจยั ที่ได้รับทุนด้านศิลปและวัฒนธรรมและได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนศิลปินดีเด่นในธรรมเนียบของสถาบันอยุธยาศึกษาเพิ่มขึ้น
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คณะ สานัก
สถาบัน มหาวิทยาลัย)
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

จานวนภูมิ
ปัญญา
ข้อ
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559
5

ผลการดาเนินงาน
ผล

บรรลุ √
ไม่บรรลุ X

5

√

4 ข้อ
85
2,850
80

4 ข้อ
85
2,865
89.97

√
√
√
√

ร้อยละ

80

89.98

√

ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน

5
75
1

5
94.22
1

√
√
√

จานวน
คะแนน

3
4

10
5

√
√

โครงการ/
กิจกรรม
คน
ตารา
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

4

13

√

860
1
85
85
80
80

1,176
1
89.98
100
100
87

√
√
√
√
√
√

80

91.74

√

2

3 ครั้ง/ปี

√

ปานกลาง

ดี

√

100

90

X

4

4

√

1

1

√

1

1

√

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
มีตารามาตรฐานของวิชาอยุธยาศึกษา
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ
พระราชดาริ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกัน
ร้อยละ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80
มีการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ครั้ง
ครั้ง/ปี
ต่อปี
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
ระดับการมี
ส่วนร่วม
มีฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
ครอบคลุม
ร้อยละ
ระบบกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
ข้อ
และคณะ
มีคลังความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร่อย่าง
ช่องทาง
น้อย 1 ช่องทาง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ปีละ 1 ครั้ง
ครั้ง/ปี
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ลาดับ
ที่

43

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หน่วยนับ
ครั้ง/ปี

44

จานวนหลักสูตรหรือผลงานวิจัยทีผ่ ลิตร่วมกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตร/
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ผลงานวิจัย
45 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาได้รบั การอบรมหรือร่วม
ร้อยละ
กิจกรรม ณ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
46 จานวนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ASEAN ที่เพิ่มขึ้น
ครั้ง/ปี
47 จานวนรายวิชาด้านอาเซียนศึกษาเพิ่มขึ้น
จานวน
48 จานวนเครือข่าย/โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวน
หรือกลุ่มประเทศอาเซียนเพิม่ ขึ้น
49 จานวนนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ร้อยละ
เข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษา
50 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
51 นักศึกษาได้รบั การพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกด้าน
52 มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
ครั้ง ต่อปีการศึกษา
53 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดีให้นักศึกษาก่อน
ครั้ง/ปี
จบการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
54 มีการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติงานจริง
ครั้ง/ปี
55 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนน
(หลักสูตร)
56 นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจผลของการทุจริตแลคอรัปชั่น
กิจกรรม/ปี
57 มีการจัดตั้งสภานักศึกษาเพื่อมาตรวจความถูกต้องขององค์กร
องค์กร
58 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ร้อยละ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาพันธกิจที่สาคัญในพื้นที่
1 จานวนผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ช่วยพัฒนาผลผลิต ทาง
ผลงาน
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น
2 จานวนผลงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ผลงาน

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559
1

ผล

บรรลุ √
ไม่บรรลุ X

1

√

1

1

√

80

88.7

√

1
1
1

1
1
1

√
√
√

65

79.50

√

65
90

75.33
99.24

√
√

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

√

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

√

1 ครั้ง/ปี
4

1 ครั้ง/ปี
4

√
√

1
1
80

1
1
80

√
√
√

1

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

5

ไม่มีการ
ดาเนินการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

3

ร้อยละความสาเร็จของการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10

ร้อยละ

10

4

มีหลักสูตรบริการวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔ หลักสูตร

หลักสูตร

1

5

จานวนหลักสูตรบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาการจัดการ Logistic
เพิ่มขึ้น
จานวนเครือข่ายในการบริหารจัดการน้าท่วม/น้าแล้งไม่น้อยกว่า 5
เครือข่าย/ปี

หลักสูตร

1

เครือข่าย/ปี

5

6

ผลการดาเนินงาน
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ลาดับ
ที่

7

ตัวชี้วัด

จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าท่วม/น้า
แล้งเพิ่มขึ้น
8 มีบทความทางวิชาการเกี่ยวข้องกับน้าท่วมน้าแล้งไม่น้อยกว่า 2
เรื่อง/ปี
9 จานวนชุมชนที่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง
10 มีเครือข่ายภูมิปญ
ั ญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสร้าง
มูลค่าเพิม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง
1 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
2 มีฐานข้อมูลและหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อ จัดหารายได้เพิ่มขึ้น
3

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
พ.ศ. 2559
90

เรื่อง/ปี

2

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

จานวน
ชุมชน
จานวน
เครือข่าย

1

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

1

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

ร้อยละ

2.5

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

จานวน

1

ไม่มีการ
ดาเนินการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

5

5

√

80

89.56

√

1
80

1
100

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่เป็นไป
ตามเป้า

√
√
X

100

100

หน่วยนับ

จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
ร้อยละที่
มหาวิทยาลัยทุกปี
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1 จานวนกฏหมายที่ปรับแก้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลีย่ นแปลง
จานวน
กฏหมาย
2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ีต่อกฏหมายอยู่ในระดับไม่น้อย
ร้อยละ
กว่าร้อยละ 80
3 มีแผนคู่มือการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในครบทุกด้าน
เล่ม
4 สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สู่การปฏิบตั ิได้
ร้อยละ
5 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
เป็นไปตาม
กาหนดทุกไตรมาส
เป้าหมาย
6 หน่วยงานส่งแผนและโครงการงบประมาณตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ

5
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ผล

บรรลุ √
ไม่บรรลุ X

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-

-

√

ผลการดาเนินงานจากการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็น
1. การดาเนินงานของโครงการที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

-

2. การผลิตบัณฑิต

-

3. การนาหลักสมรรถนะผู้บริหาร
ทั้ง 8 สมรรถนะ มาใช้ในการประเมิน
4. การดาเนินการของสถาบันอยุธยา
ศึกษา

-

มหาวิทยาลัยควรกาหนดโครงการที่จะดาเนินการใน
แต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ประเทศ ภูมิภาค
และเชิงพื้นที่
ควรปรับหลักสูตรให้เน้นเป็นลักษณะเชิงบูรณาการ
โดยพิ จ ารณาความต้ อ งการก าลั ง คน ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลางและการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะความรู้ พื้ น ฐานด้ า นทั ก ษะ
คอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ควรกาหนดความสาคัญของสมรรถนะให้ชั ดเจน และ
นาไปใช้กับผู้บริหารทุกระดับ
ควรเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่และกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะด้านการท่อ งเที่ยว การ
พัฒนาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนให้มากขึ้น

ผลการดาเนินการ

-

-

-

มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศ
ทางการบริหารประเทศฯ
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ให้มีหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
คณบดี ประธานหลักสูตร มีการนา KPI รายบุคคลมาใช้
สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายในการจัดสรรงบวิจัยที่ต้อง
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นาเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2560 วั นพุ ธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวม 9 ประเด็น โดยมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

-

6. วิธีการประเมินอธิการบดี

-

7. ตัวบ่งชี้การประเมินยุทธศาสตร์มี
จานวนมาก

8. การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ

อธิ การบดี และผู้ บริ ห ารระดับ คณะ สถาบั น/ส านั ก
ควรนายุ ทธศาสตร์ข องประเทศและเป้ าหมายการ
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ไ ป ก า ห น ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/สานักให้สอดรับกัน
โดยเฉพาะการบูรณาการโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในระดับ Area Based
ควรเน้นความเป็นผู้นาที่มีภาวะผู้นาสูง ทั้งในเรื่องการ
บริหาร ด้านการบริการวิชาการ และการสร้างทีมงาน
และปรั บ ประเด็ นการประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกัน ไม่
ซ้าซ้อน

-

-

ควรกาหนดตัวบ่งชี้ในแต่ละประเด็นการประเมินให้มี
จานวนที่เหมาะสม และสามารถที่จะวัดได้

-

-

ควรเน้ นการบริการวิชาการของมหาวิ ทยาลั ยที่สร้ าง
รายได้ให้มากขึ้น
การจัดหลักสูตรบริการทางวิชาการควรตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมควรเน้นหลักสูตรที่เป็นลักษณะ
บูรณาการ โดยมีการสารวจความต้องการจากหน่วยงาน
ภายนอก

-

-

-

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (20 ปี , 5 ปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการ (4 ปี , 1 ปี) สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาประเทศและพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ให้ราช
ภัฏเป็นที่พึงของท้องถิ่น โดยกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์แรก อธิการบดีและทีมผู้บริหารได้เข้า
พบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อกาหนดพื้นที่ฯ
อธิการบดีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ และ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ น้ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงานและมีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนั บ สนุ น ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี พ.ศ. 2561
หลายโครงการ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มีจานวน
38 ตัวชี้วัด (4 ยุทธศาสตร์) และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานทุก
ตัวชี้วัด ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ที่มีจานวน 131 ตัวชี้วัด (7
ยุทธศาสตร์)
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี น โยบายให้
หน่วยงานที่มีโครงการบริการวิชาการต้องตอบโจทย์การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น อธิ ก ารบดี แ ละที ม ผู้ บ ริ ห ารได้ เ ข้ า พบผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ใน
การกาหนดพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
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ประเด็น
5. การนายุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

-

ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากร
ตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ
ทางานตามภารกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ

-

ในการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรมีการจัดทา KPI
รายบุคคล ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
เน้ น ผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นาประเด็นข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้เสนอ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ประเด็น ไปเป็นข้อมูลในการจัดทากรอบ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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ประเด็น
9. การทา KPI รายบุคคล
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ภาพกิจกรรมการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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